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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3373/2014. 
 
 
 

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

Bizottságának 2014. július 30-án tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor a bizottság elnöke, 
  Bolláné Csernák Csilla, Győri István 

Kiss Lajos, Dr. Puliusné Sárdi Mária (5 fő) 
Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Dr. Vancsura István polgármester 
 Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Külön megjelentek: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Novák Gábor Tiszaalpári Motoros Egyesület elnöke 
   Ódor Eszter pályázó 
   Szalai József kérelmező 
   Boris Ferenc közterület felügyelő 
   Bartók László vállalkozó 
   Bozó Imréné kérelmező 
   Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
   Magyar Nándor szennyvíz-beruházási kivitelezés vezető 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok:  Kacziba Sándor, Dr. Csernus 
Tibor 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag:  Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:15 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. Dr. Vancsura Zoltán jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Dr. Csernus 
Tibor később érkezik. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Bolláné Csernák Csillát. Megkér-
dezte Bolláné Csernák Csillától elfogadja-e a felkérést? 
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Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
 

Kacziba Sándor a bizottság tagja 16:16 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, a szennyvíz-csatornázással kapcsolatos előterjesztés tárgyalásához nem érkeztek 
meg a meghívott vendégek, tehát csak akkor kerül tárgyalásra a napirendi pont, ha megérkez-
nek. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérte, ne halasszák későbbre, mert szeretne elmondani néhány problémát a napirendi ponttal 
kapcsolatosan. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Napirendi pontok tárgyalása előtt Novák Gábornak adott szót. 
 
Novák Gábor, a Tiszaalpári Motoros Egyesület elnöke: 
 
A Tiszaalpári Motoros Egyesület részéről köszöntött mindenkit. Köszönetet mondott a jelen-
legi képviselő-testületnek a támogatásokhoz, amelyeket az egyesületnek adtak. A jövőben is 
adni fog be kérelmet. Az idei évben augusztus 9-én kerül megrendezésre a motoros nap. Sze-
retettel vár valamennyi képviselőt, polgármester urat, jegyző asszonyt és egyben mindenkinek 
egy vacsora jegyet átadott.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felhívta a figyelmet, hogy a térfigyelő kamera rendszerrel kapcsolatban semmiféle karbantar-
tási szerződés nincs kötve, valamint a rendőrséggel is kellene megállapodást kötni és a szep-
temberi ülésre be kellene terjeszteni. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  

 
1. Előterjesztés a 2014. évben megrendezésre kerülő Tiszaalpári Napok vendéglátását 

biztosító vállalkozó kiválasztása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
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2. Tájékoztató a szennyvíz-csatornázási feladatok előrehaladásáról (szóbeli előterjesztés) 

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

3. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat védőnői munkakörének betölté-
sére érkezett pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 

4. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszaalpár, 
Ady E. u. 61. szám alatti ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
5. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 0261/50 hely-

rajzi számú ingatlan (Bodri-tanya) vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 

6. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 432 hrsz-ú, 
6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 34/1. ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szán-
dékról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 

7. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú rendeletének módosításáról szóló 
…………./2004.(……) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                          Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

8. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 
költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) Ör. számú rendeletének módosításáról szóló 
………./2014.(……) Ör. számú rendeletére  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

9. Előterjesztés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 számú pályázat pénzügyi fedezetének 
biztosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

                         Dr. Vancsura István polgármester/Sváb-Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
 

10.  Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár épületének 
bővítésére bekért árajánlat elbírálása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

                                                            Sváb-Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
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11. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi Várossá nyilvánítási 

kezdeményezése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
12. Tájékoztató ipari tevékenység új gyártó telephelyének kereséséről 

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

 
13. Előterjesztés az I-es számú háziorvos körzet feladat-ellátására kötött feladat-ellátási 

szerződés módosítása tárgyában, illetve ajánlat pályázatírásra 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök  

 
14. Előterjesztés az „Alkotó kéz” kiállítássorozat tárgyában 

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

 
15. Előterjesztés Torda testvértelepülésről érkezett meghívás tárgyában  

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

 
16. Tájékoztató a Holt-Tisza partján lévő, BKV üdülő melletti fasor, valamint a vasút-

vonal telekszomszédságában lévő veszélyes fák kivágására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Boris Ferenc igazgatási ügyintéző 

 
17. Tájékoztató névtelen levélről 

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

18. Előterjesztés a 800. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjaira, póttagjaira 
Előterjesztő: Dr. Menyhárt Anett jegyző  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
 

Zárt ülés 
 

19. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjaira, póttagjaira 
Előterjesztő: Dr. Menyhárt Anett jegyző  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
 

 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2014. évben megrendezésre kerülő Tiszaalpári Napok vendéglá-
tását biztosító vállalkozó kiválasztása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, az első felhívásra nem adott be senki ajánlatot, a második kör beadási határideje 
július 10-e volt. Ismertette az ajánlatot Bartók Lászlótól. A határozatban az szerepel, hogy az 
1-es jelűt fogadják el. Viszont úgy gondolja elég kritikát kap az önkormányzat, hogy nem 
megfelelő színvonalú a Tiszaalpári Napok rendezvény, ezért inkább a 2-es ajánlat elfogadását 
javasolta. Először lesz a Jóban Rosszban lányok fellépése, utána tűzijáték, V-Tech koncert és 
az ajánlatban szereplő fellépők csak ezután következnének. Megkérdezte Bartók Lászlótól 
kíván-e kiegészítést tenni hozzá? 
 
Bartók László, vállalkozó: 
 
Az ajánlat tartalmaz mindent. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tavaly körülbelül 5 lány szolgált fel reggelig. Italárakat hogyan gondolta? 
 
Bartók László, vállalkozó: 
 
Kicsivel a kocsmai árak alatt vannak, drágábban semmiféleképpen nem fogják árulni az italo-
kat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kapacitás megvan a személyzetre? 
 
Bartók László, vállalkozó: 
 
A sátrat felállítanák pénteken, egyedül az áramforrást nem tudja honnak fogják kapni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A könyvtártól tudnak áramot hozni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Inkább elfogadná a 130.000,- Ft-ot, mert amúgy is hitelt szeretnének felvenni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mind a kettő ajánlatról szavazni kell. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ezt az összeget nagyon jó helyre el lehetne költeni. Például Tordáról is jönnek, nem tudja 
hány napra, mennyien jönnek. Felhívta képviselőtársai figyelmét, szeretné, ha őt is meghall-
gatnák. 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Kérte képviselőtársát, ő is tisztelettel legyen a többiekhez. Fogja rövidre a mondanivalóját és 
normálisan viselkedjen az ülésen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Javasolta képviselőtársának szintén fogja vissza magát. Véleménye szerint arról szól a játék, 
hogy gazdálkodjanak okosan és nem arról, hogy szétosszák Tiszaalpár vagyonát.  
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Letelt az idő. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kivételesen Győri István képviselő úrral ért egyet. Az első ajánlatot támogatja, mert 130.000,- 
Ft van a tűzijátékra. Eddig a Takarékszövetkezet támogatta, de most az idén nem érkezett erre 
felajánlás. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Az igaz, hogy a 130.000,- Ft-os tűzijátékra nem érkezett felajánlás, de mégis a másikat java-
solta elfogadásra, mert a falu olyan szegény, hogy egymástól lopnak. Azt, hogy az önkor-
mányzat feléli vagyonát, máshonnan is meg lehet közelíteni. Ez arról szól, hogy egy nívós 
műsort lásson a település. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2. felajánlás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
203/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2014. évben megrendezésre kerülő Tiszaalpári Napok vendéglátására beadott 
ajánlat tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben a következő döntést hozta: 
 
2014. évben megrendezésre kerülő Tiszaalpári Napok vendéglátására beadott ajánlatok közül 
a „2.” jelölésű részben adott ajánlatot fogadja el. 
 
Határidő: 2014. augusztus 16. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
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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. BabaFotoStudio.Hu Kft. (6066 Tiszaalpár, Gárdonyi Géza u. 13.) 

8. irattár 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az 1. felajánlás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el az 1. felajánlást. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a Tiszaalpári Napok vendéglátását az ajánlattevő 
BabaFotoStudio.hu Kft. lássa el. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
204/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2014. évben megrendezésre kerülő Tiszaalpári Napok vendéglátását biztosító 
vállalkozó kiválasztása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben a következő döntést hozta: 
 
2014. évben megrendezésre kerülő Tiszaalpári Napok vendéglátást biztosítja – a benyújtott  
ajánlat alapján – a BabaFotoStudio.Hu Kft. (6066 Tiszaalpár, Gárdonyi Géza u. 13.). 
 
Határidő: 2014. augusztus 16. 
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 
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7. BabaFotoStudio.Hu Kft. (6066 Tiszaalpár, Gárdonyi Géza u. 13.) 

8. irattár 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Magyar Nándor megérkezett, de magasabb szintekről vártak vendégeket, nem is tudja, hogy 
tárgyalják-e a napirendi pontot. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megkérdezte képviselőtársától, hogy kinek képzeli magát, hogy leminősít mindenkit. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgármester úrnak világosan elmondta, főnökséget hívjanak beszélgetésre. 

___________________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a szennyvíz-csatornázási feladatok előrehaladásáról (szóbeli elő-
terjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte Magyar Nándortól, ki szólt neki, hogy jöjjön el az ülésre? 
 
Magyar Nándor, szennyvíz-beruházási kivitelezés vezető: 
 
Polgármester úr hívta fel. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valóban meghívta. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tárgyalhatják, de ő addig kimegy az ülésről. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tiszteljék már meg Magyar urat azzal, hogy meghallgatják, ha eljött. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudja elhinni, hogy 2 milliárd 1-2 százezres beruházásnál nem tudnak sohasem tárgyalni 
a főnökséggel. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem is az a probléma, hogy nem látják, hanem, hogy még polgármester úrnak sem válaszol-
tak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kinek küldték ki a meghívót? 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Varga Antalnak e-mailben küldte el a meghívót. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérdezhetne, mert érdekelné egy-két dolog a szennyvíz-beruházással kapcsolatban. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felkérte Magyar Nándort mondja el röviden a beruházás jelenlegi helyzetét. 
 
Magyar Nándor, szennyvíz-beruházási kivitelezés vezető: 
 
98%-os szennyvízhálózat kiépítésre, folyamatosan lehet rákötni, de ezt biztosan tudják is. Túl 
sok mindent nem tud elmondani, mondhat számokat is, de ez a jelenlegi álláspont. Dózsa Gy. 
útszakasz van hátra, minősítések vannak hátra, ami most is folyamatban van. A helyreállítá-
sokat elkezdték, jelenleg a CKT-zás van folyamatban, az aszfaltozás szeptemberben kezdődik. 
Csináltak próba méréseket, szükség lenne arra, hogy jó 2 hetes száraz időszak legyen és utána 
tudnák csinálni a főutat, mert nagyon magas a víztartalma az útnak. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Visszatérve arra a reagálásra, hogy miért nem jelenik meg a Duna Aszfalt főnöksége: 677 
dolgozóból 10 főnök van. 23 településen dolgoznak folyamatosan, nem tudnak mindenhol 
jelen lenni. Az a legfontosabb, hogy minél többen kössenek rá. 35%-os rákötésnél lehet csak 
próbaüzem, mert a hibák akkor jönnek elő, ha elindul. A vállalkozó feladata ezt megoldani. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Egyike volt azoknak, akik szorgalmazták, hogy itt legyen szennyvízberuházás és örült annak, 
hogy a Duna Aszfalt nyert. A kivitelezés során elég sok probléma volt a beruházás alatt, de 
elég jól haladtak. Ami miatt a legtöbb panaszt kapták a lakosoktól: az egyik a terelőút prob-
lémája volt. Nem jelezték az utca elején, hogy nem lehet tovább menni a közepétől. A másik, 
hogy betemették kővel a kiásott szakaszt, eltelt több hónap is, hogy nem nézték meg hogyan 
áll a betemetett gödör, mekkora lyuk van rajta. Szét lehetett verni az autókat, akkora gödrök 
voltak, hogy egy kutya vagy akár ő is elfért volna benne. Ennyi negatívumot mondott el. Pró-
bált mindenkit csitítani, hogy ez a 6 hónap elég kellemetlen lesz, de utána meg mennyivel 
jobb, hogy nem szagolják a telek végén a mások által kiengedett szennyvizet. 
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Magyar Nándor, szennyvíz-beruházási kivitelezés vezető: 
 
Megkérdezte a közútkezelőt az eltérítéssel kapcsolatosan, de nem rakhatnak ki táblát, hogy 
kötelezően merre haladjon a forgalom. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint irányt mutatni kellett volna. 
 
Magyar Nándor, szennyvíz-beruházási kivitelezés vezető: 
 
Úgy gondolták, ha egy nyíl ki lesz rakva egyértelmű lesz a számukra. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Nem kell terelgetni az embereket, de elvárhatták volna a vállalkozótól, hogyha kiteszik az 
utca elejére vagy végére, hogy zsákutca, akkor nem mennek be. 
 
Magyar Nándor, szennyvíz-beruházási kivitelezés vezető: 
 
Bemennek akkor is. Ha kátyúval megkeresték őket mindig helyreállították. Sajnos az átmenő 
forgalom is nagy és nem veszik figyelembe a beruházást, nem lassítanak le. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
De azért akkora kátyúkat, nehéz lett volna nem észrevenni. 
 
Magyar Nándor, szennyvíz-beruházási kivitelezés vezető: 
 
Volt visszajelzés, nekik is vannak gondjaik. Volt egy nap, amikor kétszer elütötték majdnem 
az embert, mert nem lehet még lelassítani sem az átmenő forgalmat, nemhogy megállítani. Ők 
is szeretnék, hogy minél hamarabb vége legyen ennek. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Meglepően vette tudomásul, hogy egy fővállalkozó lemondott. 
 
Magyar Nándor, szennyvíz-beruházási kivitelezés vezető: 
 
Ki volt az? 
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 16:52 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja, de megszavazták. A másik kérdése, hogy helyre lesznek állítva az utak? A Kádár 
Lajos utcában kétszer rakták le a csöveket 1 hónapon belül, mert tele voltak földdel. Még 
mindig nem érti miért kérnek több pénzt a lakosságtól a beruházáshoz, mint ami szükséges. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem ez a téma. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kacziba úrnak hívnak fel a figyelmét, a szó úgy szép, ha megtartják. Nagyon sok a probléma. 
Nem a tiszaalpári kisembereket kell kizsigerelni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Helyreállításra vonnak-e még be vállalkozót, mert karácsony lesz mire befejezik. 
 
Magyar Nándor, szennyvíz-beruházási kivitelezés vezető: 
 
Persze, egyelőre 3 brigád kezdi majd a helyreállítást. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tud egy utcát, ahol elmaradt a bekötés is. 
 
Magyar Nándor, szennyvíz-beruházási kivitelezés vezető: 
 
Tudja, hogy van egy ilyen utca, de van aki már jelentkezett, hogy kell neki a tisztító. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az alvállalkozók munkáját kifogásolták, azt kellene megtiltani, hogy a Duna Aszfalt kiadhas-
sa ilyen szinten a munkát. Túllép minden határt. Sokan mondják is, mert látják, hogyan folyik 
a munka. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Június 1-jével megindult a próbaüzem. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az utakkal kapcsolatban többször is beszélt Magyar Nándorral. Lehet sokszor nem is az volt a 
baj, hogy a kátyúkra plusz kő kellett volna, hanem inkább hetente néhány emberrel 1-2 alka-
lommal végigment volna rajta és raktak volna rá keveset. Ha viszont egy utcaszakaszt har-
madjára bontanak fel, az már nem véletlen. Persze van talajvíz, vannak panaszok. Sokszor 
nagyon minimális plusz energiával és pénzzel meg lehetett volna oldani a problémákat. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Látott megjelenni két új munkagépet, kérdése, hogy a Duna Aszfalt finanszírozza? 
 
Magyar Nándor, szennyvíz-beruházási kivitelezés vezető: 
 
Igen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Helyes. Másik kérdése, hogy a Duna Aszfalt busásan fizet az önkormányzatnak? Nem tudja 
mennyi ez az összeg. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
7 nullával kezdődik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mennyi pénzt utalnak át? 
 
Magyar Nándor, szennyvíz-beruházási kivitelezés vezető: 
 
Ők rendezik a számlát. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lezárta a napirendi pont tárgyalását. Kérte a magánbeszélgetést folytassák az ülésen kívül. 

___________________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat védőnői munkakörének 
betöltésére érkezett pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszöntötte Ódor Esztert, egyedüli pályázót. Ami hiányosság volt az előző elbírálásnál, elhá-
rult. Megkérdezte kívánja-e kiegészíteni? 
 
Ódor Eszter, pályázó: 
 
Nem. Kérdése volt, hogy mikor kezd dolgozni? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Augusztus 1-jétől. Megfelel az időpont? 
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Ódor Eszter, pályázó: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Utazási költségtérítést fog kapni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ha megtörténne a kinevezése, akkor mivel járna dolgozni? 
 
Ódor Eszter, pályázó: 
 
Amíg van diák igazolványa addig tömegközlekedéssel, utána pedig akár autóval is lehet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Helyben? 
 
Ódor Eszter, pályázó: 
 
Kerékpárral vagy autóval. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kevés a térítés autóra. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Megnyugtatta, hogy inkább a szakmai munkájára lesz szükség. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Utazási költségtérítése a jogszabály alapján kerül megállapításra. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Sok sikert, hosszú kellemes munkát kívánt Tiszaalpáron. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Ódor Eszter pályázó személyének elfogadását, azzal a kiegészítéssel, 
hogy útiköltség térítése a jogszabály alapján kerüljön megállapításra, valamint 3 hónap próba-
idő képezze a kinevezés részét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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205/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Ódor Eszter Kiskunfélegyháza, Jegenye u. 5. sz. alatti lakos kinevezése védőnői 
munkakör tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a II. számú védőnői körzetben a védőnői 
feladatok ellátására - határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony formájában - Ódor Eszter 
Kiskunfélegyháza, Jegenye u. 5. sz. alatti lakost nevezzék ki, 2014. augusztus 1-jétől. 
 
A kinevezésben három hónap próbaidő kerüljön kikötésre. 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 7.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben előírt védőnői, iskola- egészségügyi feladatok ellátá-
sa Tiszaalpár II. sz. védőnői körzetben.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Havi illetménye: 
 
     ●  Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény         122 000 Ft 
         garantált illetmény összesen:                                 122 000 Ft 
     ●  egyéb pótlék:      
         egészségügyi területi pótlék 15%:       15 450 Ft 
        összesen:                                                     137 450 Ft 
 
Útiköltség térítés: jogszabály alapján. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Gratulált Ódor Eszternek a kinevezéshez. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Kérte legyen holnap elérhető a munkaügyi papírokkal kapcsolatosan. 

___________________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tisza-
alpár, Ady E. u. 61. szám alatti ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlási szándékról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
Köszöntötte a bizottság tagjait. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mennyire értékelték fel? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
2010-ben értékelték fel 4.800.000,- Ft-ra. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Értékeltetni kell, nem tudja meddig érvényes a felértékeltetés. Tudni kellene, hogy megadja-e 
érte, mert ennél kevesebbre nem fogják felértékelni. 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
Szeretné felújítani, ezért lenne fontos számára, hogy megvegye. Beszélt szakemberekkel, szi-
getelést kell rajta végezni, folyamatosan vizesek a falak, letolja a festéket magáról. Nyirkos a 
fal, alá kell falazni. Álmennyezet is szükség lenne. Eset szó róla, hogy felmérik az állapotát. 
Amit a beköltözés előtt végeztek rajta nem olyan munka volt, amit véghez kellett volna vinni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A lakástörvényben benne van, hogy az értékének 20%-át kell kifizetnie a bérlőnek, a többit 15 
éven belül. Véleménye szerint mindkét félnek jó lenne, mert a problémák valósak. Kicsit 
hosszú a törlesztési idő. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szociális lakásként kiutalják az önkormányzathoz, akkor kamatmentes hitel alapján is lehet 
folyósítani. Nem tudja mennyi százalék az alapkamat. Jegyző asszony mennyit mondott? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
4.800.000,- Ft 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor már amortizálódott. 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Képviselőtársa melyik oldalon áll? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Engedni kellene az összegből és egy olyan szerződést kellene kötni a vevővel, hogy 5-10 évre 
itt marad alkalmazott az önkormányzatnál. 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
20%, amit ki kell fizetni? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem lehet azt mondani, hogy 5 év alatt fizesse ki. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kamaton lehet változtatni. 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
Elmondta, 4 millió forintra gondolt. Nem egy különálló házról beszélnek, van egy rendelő és 
egy zöldséges is, ami hozzá tartozik. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köztes összeg kellene. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Örülni kellene, hogy a fiatalok letelepednek itt. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A vagyonrendelet ne mondja ki, hogy a 2010-es értékbecslést meddig kell kezelni. Tekintheti 
ezt a testület egyfajta kiinduló árnak. Nagyon előnyös konstrukció a 15 év visszafizetés lehe-
tősége. A felértékelő rá fog tenni pár százezret. 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
Nem készpénzbe fogja kifizetni. Csak annyi tett még hozzá, hogy az óvoda nem tudja meny-
nyiért kelt el, de van a kettő között egy kevés különbség. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ez benne van, több mint 1 millió forint differencia van a kettő között. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kamatot hogyan határoznák meg? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Annyit engednek, hogy január 1-jétől lehetne kezdeni a törlesztést. Mindig a december 31-e 
napján fennálló tőkeösszeg, kiszámolva az aznapi jegybanki alapkamat alapján, szétosztva 12 
hónapra, ez lenne a törlesztő részlet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nagyon sok településen ingyen adnak mindent. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Legalább három szám hangzott el, azt mondta a kérelmező 4 millió megoldja a lakásproblé-
mát. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felhívta képviselőtársai figyelmét, hogy ne az önkormányzat pénzére kampányoljanak, mert 
polgármester úrral megbeszélték a 4,4 millió forintot. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
4,4 millió, valamint a csatorna kiépítését is csináltassa meg a vevő. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Van vagy 6 variáció, amiről szavazni kell. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ez nem új változat, ezzel együtt kell feltenni szavazásra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy az ingatlant 4,8 millió forintért értékesítsék, 
valamint a csatorna-hálózatra történő rákötés is a vevőt terhelje. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal - 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy az ingatlant 4,4 millió forintért értékesítsék és 
a csatorna-hálózatra történő rákötés is a vevőt terhelje. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
206/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszaalpár, Ady E. u. 61. szám alatti in-
gatlan értékesítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonában lévő Tiszaalpár, Ady E. u. 
61. szám alatti ingatlant Szalai József 6066 Tiszaalpár, Ady E. u. 61. szám alatti lakos bérlő 
részére értékesítse. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta továbbá, hogy a fenti ingatlan vételárát 4.400 eFt összegben határozza 
meg. A vételáron felül Szalai József vevőt terhelné a szennyvízcsatorna-hálózat utcai főveze-
téktől a háztartásban lévő lefolyó, derítő kivezetéséig történő bekötése. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy az ingatlant 4 millió forintért értékesítsék, va-
lamint a csatorna-hálózatra történő rákötés is a vevőt terhelje. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 

___________________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 
0261/50 helyrajzi számú ingatlan (Bodri-tanya) vonatkozásában érkezett vásárlási 
szándékról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azt javasolta, ne értékeltessék fel. Kacziba Sándor azt mondta 1,5 millió forintot ad érte. 
1.622.000,- Ft-ra van felértékelve. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Nem az volt, hogy a Réczi Józsefékat oda fogják kitelepíteni, ezt meg is szavazták. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A Szociális Szövetkezetnek oda volt adva használatra. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Igen, szeptember 30-ig. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy a használó meg lett-e kérdezve? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szeptember 30-ig használják, de sok mindent nem csináltak rajta. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazzanak a felértékeltetésről. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Hasonló javaslatot tenne, ha értékesíteni kívánják, akkor azt az összeget kellene meghirdetni, 
ami az értékbecslésben volt. Felhívásként ekkora összegért értékesítésre kerülne, ha van ér-
deklődő eldönthetik odaadják-e. A jelenlegi használót is meg kell kérdezni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ez csak kis tétel, lesznek itt nagyobb vagyonfelélések is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor Csernus képviselőtársa által elmondottakat kellene meghirdetni a Hírmondóba. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azért javasolta 2,4 millió forintot kérni érte, hogy ne a vállalkozók kapják meg. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az ingatlan értékesítésének meghirdetését 1.622.000,- Ft-ért. Beadási 
határidő augusztus 25. 16 óra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
207/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 19. sz. 
alatti, 0261/50 helyrajzi számú ingatlan értékesítése tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
0261/50 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kijelölését. 
 
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 tiszaalpári 
0261/50 hrsz.-ú, 3596 m² területű ingatlant, mely a Petőfi utca végén található, pontos cím: 
Csongrád úti k. 19. Az ingatlan kikiáltási ára 1.622 000 Ft.  
Kérem vásárlási szándékát jelezze a  Polgármesteri Hivatal felé 2014. augusztus 25-én 16.00 
óráig zárt boríték leadásával. A borítékra kérjük ráírni a „Bodri-tanya” jeligét. 
Az ingatlanról további információ kérhető dr. Vancsura István polgármestertől. 

___________________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, 432 
hrsz-ú, 6066 Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 34/1. ingatlan vonatkozásában érkezett vásárlá-
si szándékról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Meghirdetésre került az újságban, egy kérelem itt van a bizottság előtt. A bontás 501.000,- Ft-
ba került. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Annak az árát vissza kellene kapni érte. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bozó Imre kínál érte 300.000,- Ft-ot. Továbbra is az a kérdés, hogy meghirdetik-e a hírmon-
dóba vagy felértékeltetik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A testületnek van egy olyan rendelete, hogy telkeket 600 Ft/m2 áron adják el. 
 
Bozó Imréné, kérelmező: 
 
Mekkora ez a terület? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Frekventált helyen lévő terület, a bontás is el lett végezve. Annak idején úgy volt, hogy ez az 
ellenértéke, ezt az összeget mindenképpen meg kell kínálni a telekért.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mindenféleképpen hirdetni kell, mert lesz rá több vevő is. 
 
Bozó Imréné, kérelmező: 
 
Már megjelent a hírmondóba, de senki sem jelentkezett rá. Az ő apukája ott lakik és azt sze-
retné ne legyen átjáró ház, nincs kerítés sem. Szeretnék megvásárolni és bekeríteni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mindenképpen értékeltetni kell. A határozatban le is van írva, hogy a Békés Credit-tel értékel-
tetik. Utána lehet rá licitálni.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
500.000,- Ft alatt nem kell értékeltetni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Főszabály szerint kell. Meghatározzák mennyi az ára, valakinek meg kell mondani az árat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Frekventált helyen lévő telek, érhet 1,5 millió forintot. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Körülbelül 500.000,- Ft lehet az értéke. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazás következik, hogy a Békés Credit-tel értékeltessék fel. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Pontosan ezt beszélték, hogy 500.000,- Ft alatt a testület jogköre, hogy erről döntsön. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értéket kell alapul venni, ez a fősza-
bály.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
De az értékelés bele van írva, mert úgy emlékszik, hogy 500.000,- Ft felett kell értékelni. 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Alaprendeletbe az van, hogy vagyon értékesítésekor beleértve az értékpapírokat is 5.000.000,- 
Ft felett kell. 500.000,- Ft-ot nem lát, de az 5.000.000,- Ft-ot meg sokallja. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Utána fog nézni testületi ülésre, de azzal ért egyet, hogy 500.000,- Ft-ért értékesítse a testület 
az ingatlant. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A most következő testületire, ami kb. 10 perc múlva fog kezdődni nem tudja megnézni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Két variáció van: vagy a Békés Credit-tel értékeltessék fel vagy pedig a Hírmondóba hirdes-
sék meg. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az egyik a másik függvénye. Ha meg tudják úgy hirdetni, hogy ne értékeltessék fel, akkor 
felesleges felértékeltetni. 
 
 

( Hangzavar ) 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Gyakorlatilag meg lett hirdetve, de határidőig nem jelentkezett rá senki. Most érkezett egy 
ajánlat, aki helybeli és szomszéd is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A rendeletben szerepel mennyiért kell értékesíteni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor miről szavazzanak? Mi van akkor, hogyha kijelenti, ő 550.000,- Ft-ért megvenné? 
Mert most már jogi lépésekhez fog folyamodni, hogyha polgármester úr ezt a gyarló magatar-
tást fogja folytatni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Köszöni szépen ebből nem kér. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgármester úr azt szeretné, ha mindent áron alul eladna a képviselő-testület, hogy a kampá-
nyához ezzel is hozzájáruljon. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez nem igaz. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint polgármester úr már ma odaadná 300.000,- Ft-ért. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte, ne mondjon ilyet. 
 
Bozó Imréné, kérelmező: 
 
Tartja az 500.000 Ft-ot, de annál többet nem. Üres porta, semmi más nincs rajta. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
550.000,- Ft-ot ajánlott érte. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem ajánlhat érte képviselőtársa. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nincs olyan jogszabály ami azt kizárja, hogy nem tehet fel ajánlatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hol tartanak? 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
500.000,- ft-nál. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Onnantól kezdve, hogy két ajánlat érkezett, hirdetni kell és nyilvánossá kell tenni, 500.000,- 
Ft-os áron a Hírmondóba. 
 
 

( Hangzavar ) 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy az ingatlant 500.000,- Ft-os kikiáltási áron 
hirdessék meg. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
  
208/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat tulajdonában lévő 432 helyrajzi számú 6066 Tiszaalpár, Má-
tyás kir. u. 34/1. ingatlan értékesítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
tulajdonában lévő 432 helyrajzi számú ingatlant 500.000,- Ft kikiáltási áron hirdesse ki. 
 
 
Bozó Imréné, kérelmező: 
 
Miért nem adott be papírt Barna Sándor, másfél hónapja volt rá. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Határidőig nem adtak be ajánlatot rá. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Minden ilyen gyarlóságát keresztül fogja húzni polgármester úrnak, mert megalkudott Bozó 
Imrénével polgármester úr, hogy odaadja 500.000.- Ft-ért az ingatlant. Csak azért tett fel aján-
latot, mert polgármester úr áron alul akarta eladni az ingatlant. 

___________________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú rendeletének módosításáról szóló 
…………./2014.(……) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                          Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Az 1/B számú melléklet helyére lép a módosítás. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ezt várta mikor kerül eléjük. Véleménye szerint nem kötelező megszavazni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
209/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyá-
ban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítását. 

___________________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) Ör. számú rendeletének módosításáról 
szóló ………./2014.(……) Ör. számú rendeletére  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

                          Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Átadta a szót jegyző asszonynak, mondja el a módosítás lényegét. 
 
 

(Hangzavar) 

 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A Polgármesteri Hivatalban jelenleg van szabad státusz hely, tehát nem kell létszámot bővíte-
ni. A védőnőknél pedig átmenetileg lenne 3 fő. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tehát a számadatok közül a 19,125 fő, 18,125-re módosul. 
 
Szavazásra bocsátotta a 2014. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
210/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
módosítását. 
 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A létszámstopot szükséges lenne feloldani, hogy az üres álláshelyet be lehessen tölteni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
6 fővel többen vannak. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ha nincs betöltve vissza kell fizetni a normatívát. Nem úgy van már mint régen, hogy ha több 
a normatíva, akkor át lehet csoportosítani máshová. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem is kap normatívát, 13,13 főre kapnak csak normatívát. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Most elég a normatíva, mert nincs annyi felsőfokú végzettségű, illetve nyelvvizsgával rendel-
kező dolgozó. Más a finanszírozási rendszer. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a létszámstop feloldásának lehetőségét 2014. szeptember 1-jétől. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
211/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Polgármesteri Hivatalnál lévő üres álláshely betöltésének, létszámstop felol-
dásának tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármesteri Hivatalnál lévő üres ál-
láshely betöltését 2014. szeptember 1. napjától engedélyezze. 

___________________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 számú pályázat pénzügyi fedeze-
tének biztosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

                         Dr. Vancsura István polgármester/Sváb-Kovács Dániel vagyongazd. ügyintéző 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
42 millió forint különbség van. A legolcsóbb ajánlatot nettó 89 millió Ft-ot adott be az ELŐ-
Szer Kft., ötnek lett kiküldve, négy küldött vissza ajánlatot, a nyíltnál pár milliót le lehet ven-
ni belőle. Javasolta nyíltra kiírni. A határozat-tervezetet nem tartja jónak. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Amikor aláírásra került 60 millió forint lett aláírva, már akkor mondta, ebben 30 millió forint 
bukása van az önkormányzatnak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nagyon jól át kell gondolni, nem szabad a következő testületre hagyni. Maximum 20-22 mil-
lió forint hitelt lehetne erre felvenni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nézte a márciusi ülést és ott volt bizottsági ülésen egy kitekintő táblázat, amely a hitelfelvétel 
első lépése és ott 40 millió Ft volt az alapja, annak az 50%-át lehetne felvenni. Képviselő-
testület nem tárgyalta, csak a bizottság. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint a következő testületnek kellene eldönteni akar-e felvenni hitelt. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ilyen hatalmas összeg és nem korszerű technológiát akarnak megvalósítani.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A probléma az, hogy volt egy képlet és arra került rászorításra a jelen pályázat.  Biztos nyer-
tes pályázatot akartak kihozni belőle. Semmi másról nem szólt, csakhogy az ő 6 milliójuk 
meglesz, mert nyer a 70 milliós pályázat. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ez akkor egy nagy félrevezetés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte jegyzőkönyvbe írni, mert túlléptek a napirenden. Bozó Imre nyújtotta be az árajánlatát 
300.000,- Ft-ra. Meghatalmazás nélkül Bozó Imréné tett 500.000 Ft-os árajánlatot, amelyre 
férje nem hatalmazta meg, írásos meghatalmazást kellett volna beadnia a bizottsághoz. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Maradjanak a témánál. Az egészet hibás projektnek tartja a számok alapján, átverték őket, 
úgy, hogy emellett nem a legkorszerűbb technológiát akarják megvalósítani. Használati meleg 
vízzel mire mennek? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ott lehetne felhasználni, ahol van valóban használati meleg víz felhasználás. Nem fért bele a 
napkollektor megvalósítása. A pályázati kiírás annyira rossz volt, hogy abban maradtak, hogy 
legalább napelem legyen benne a Művelődési Házon. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ez az állami támogatás megér 40 millió forint hitelt? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy aláírás miatt visszadobták, a cég aki csinálta addig küszködött, hogy befogadták a pályá-
zatot. Első menetbe tavaly ősszel akik nyertek ki lettek hirdetve. Második körben tavasszal 
érdeklődtek és aláírták. Az a kérdés 15 évre bevállalják-e a 40 millió forintot, vagy elbukják a 
6 millió forintot is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Tudja meg az utókor, hogy a képviselő-testület hogyan ossza szét az önkormányzat pénzét. 
Terjeszteni fogja az információt mindenhová, mert itt nagyon csúnya dolgok fognak történni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az a kérdése, hogy ha felveszik a 22 milliót hogyan fogják kifizetni ezen felül. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Furcsának tartja, hogy itt a 40 millió forint is gondot jelent, Lakiteleknek a 4 milliárd sem 
jelentett gondot. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Mert mennyit elengedtek nekik. 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Javaslat ha hitelfelvételre kerül sor, akkor nyilvános pályázat keretében döntsenek arról, ho-
gyan tudnák olcsóbbá tenni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ne is mondja mekkora bűnszövetkezet működik itt. 
 
 

(Hangzavar) 

 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor le kell zárni a meghívásos pályázatot. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Előbb utóbb le kell. Eredménytelenné kell nyilvánítani forráshiány miatt, utána a képviselő-
testület kéri a közbeszerzési eljárás nyílt eljárásban történő lefolytatásának előkészítését. 
Rendkívüli ülés keretében kell róla dönteni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ezzel párhuzamosan megnézni a többletforrásokat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nyíltra kell kiírni a pályázatot és utána lehet dönteni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Költségvetésbe benne van, 25 millió forint normatívát kapott Tiszaalpár. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
212/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 számú pályázat keretében lefolytatott közbeszer-
zési eljárás eredménytelenné nyilvánítása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 számú 
pályázat keretében építési-kivitelezési munkák elvégzésére lefolytatott közbeszerzési eljárást 
forráshiány miatt eredménytelenné nyilvánítja, mivel a beérkezett ajánlatokban szereplő aján-
lati ár meghaladta a Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló anyagi fedezetet.  

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a B&W Tender Plus Kft-t 
az új, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Most tudnak szavazni a hiteles határozatról, azt javasolta ne támogassák. Amikor a nyílt eljá-
rásnak meg lesz a vége, akkor lehet gondolkodni pénzt honnan vesznek rá. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Pontosan azért kéri, hogy kerüljön ide, hogy a 20-22 millió forintot milyen feltételekkel tud-
ják felvenni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a pénzügyi forrás biztosításáról szóló lehetőség elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
213/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 számú pályázat tárgyában hitelfelvétellel kapcso-
latos tárgyalások megkezdése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 számú 
pályázat építési-kivitelezési munkák megvalósításához szükséges hiányzó pénzügyi forrás 
biztosításához megvizsgálja a hitel felvételének lehetőségét. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a tárgyalások lefolytatásával megbízza dr. 
Vancsura István polgármestert, Barna Sándor Pénzügyi és Gazdasági bizottsági elnököt és 
Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezetőt. 

___________________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár épüle-
tének bővítésére bekért árajánlat elbírálása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
                                                            Sváb-Kovács Dániel vagyongazd.ügyintéző 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem lehet elfogadni, mert az előző ajánlatot is ő adta. A kettőnek semmi köze egymáshoz. 
Semmi másról nem szól a történet, díjköltségek emelkedtek meg, akkor nem tudta, honnan 
tudja most. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
A támogatás 2 millió forint, ami eszközbeszerzésre fordítható. Tehát ha jól érti 2 millió fo-
rintér csinálják a 7 millió forintos beruházást. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
2,5 millió forintért. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Még mindig nem támogatja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ezen már túl vannak, mert a pályázatot megnyerték. A határozatban benne legyen, hogy 1 
hónap alatt emelkedtek meg a költségek. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
3 hónap telt el, de annak idején is szakmai felelősséggel tett egy jóval olcsóbb ajánlatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását, kiegészítve az összeggel, amely 
7.346.000,- Ft. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 7 ellenszavazattal, tartózkodás nél-
kül  – nem fogadta el a határozati javaslatot. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Teendő? A korábbi árajánlatot elfogadja-e a testület? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Tőle kellene megkérdezni, hogy a korábbi ajánlatát fenntartja-e? 

___________________________________________________________ 
 
 



33 

 

11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi Várossá nyilvá-
nítási kezdeményezése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy az első 
részlet kifizetése a pályázat benyújtásának napjával kerül kifizetésre, a második részlet pedig 
abban az esetben, ha nyer a pályázat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
214/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a várossá nyilvánítás pályázatáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze Tiszaalpár Nagyközség 
várossá nyilvánítását, valamint a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. 
Rendelete értelmében vállalja, hogy a várossá nyilvánítás esetén ellátja a városi önkormány-
zatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti azok végrehajtá-
sának szervezeti és személyi feltételeit.  
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg dr. habil Trócsányi Andrást, 
hogy a várossá nyilvánítási dokumentációt készítse el bruttó 635.000,-Ft összegért, amelyből 
az első részlet (bruttó 254.000,-Ft) kifizetése a benyújtás időpontjával válik aktuálissá, a má-
sodik rész (bruttó 381.000,-Ft) pedig csak a városi cím elnyerése után kerülhet kifizetésre. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület megbízza dr. Vancsura István pol-
gármestert, hogy a fentiek figyelembe vételével a szerződést írja alá. 

___________________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató ipari tevékenység új gyártó telephelyének kereséséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  

                                  Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________________ 
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13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az I-es számú háziorvos körzet feladat-ellátására kötött feladat-
ellátási szerződés módosítása tárgyában, illetve ajánlat pályázatírásra 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Egyelőre azt javasolta, olyan ingatlanra legyen felszerelve a napkollektor, ami az önkormány-
zat intézményének rezsiét csökkenti, ne pedig a házi orvos rezsijét csökkentse, úgy, hogy a 
beadott pályázat önerejét a képviselő-testület viseli. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ez önkormányzati épület. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Igen, de a rezsit a házi orvos fizeti. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az orvosi rendelő nem a falu érdekét szolgálja? 
 
 

(Hangzavar) 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2 igen szavazattal - 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – 
nem fogadta el a határozati javaslatot. 

___________________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az „Alkotó kéz” kiállítás-sorozat tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül  – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
215/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az „Alkotó kéz” kiállítás sorozat tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
egyetért az „Alkotó kéz” nevű kiállítás sorozat megrendezésével.  
A kiállítás sorozat első alkotója Illés Renáta, kiállításának helye Művelődési Ház Kamarater-
me, ideje 2014 szeptember 12.- szeptember 29. között. 
 
Határidő: 2014. szeptember 29. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
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. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 

6. Irattár 

___________________________________________________________ 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Torda testvértelepülésről érkezett meghívás tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tavaly sem szavazta meg, most sem fogja, mert polgármester úr összetoboroz egy csapatot és 
kiutaztatja őket az önkormányzat költségén. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A focicsapat és a főzőcsapat szervezi, szeretné ha a képviselők közül is minél többen kimen-
nének. Ha a hangulattörésben ilyen aktív a testület, akkor kukoricatörésben is megmutathatná 
aktivitását. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 



36 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
216/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Tordai meghívás” tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadja a „Tordai meghívás”-t. Az autóbusz biztosításának tárgyában elfogadja a Terjéki-
Tours Kft árajánlatát. A költségek fedezetéül támogatja a 2014 évre elfogadott rendezvények 
költségvetésében szereplő Tiszaalpári Alkotótáborra címzett 200.000 forintból megmaradt 
összeg felhasználását. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
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. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 

6. irattár 

 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nehogy ott legyen Barna képviselőtársa. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megnyugtatta Győri képviselőtársát, nem lesz ott. 

___________________________________________________________ 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Holt-Tisza partján lévő, BKV üdülő melletti fasor, valamint a 
vasútvonal telekszomszédságában lévő veszélyes fák kivágására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester / Boris Ferenc igazgatási ügyintéző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Nagyon jónak találja. Mennyi került kijelölésre? 
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Boris Ferenc, közterület felügyelő: 
  
Nem olyan egyszerű, mert ideiglenes erdőtervet kértek és utána kerül sor a kijelölésre. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ha egy kiszáradt fa rádől valakire a Tisza parton, akkor azért ki vállalja a felelősséget? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja. 
 
Egyik helyen le van írva, hogy az önkormányzatnak erdőgazdálkodónak kell lennie, utána 
meg le van írva, hogy az önkormányzat erdőgazdálkodó. 
 
Boris Ferenc, közterület felügyelő: 
  
2012 óta nincs erdőterv és ezt ingyen meg lehet és kell is csináltatni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem biztos, hogy oda kellene adni a MÁV-nak, simán ki tudná dönteni az önkormányzat is. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Akkor az önkormányzat vágja ki. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az egyik lakos szerint kell a MÁV hozzájárulása. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A határozat-tervezetbe a hozzájárulástól törölve legyen a sor. 
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 18:58 órakor távozott a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Boris Ferenc, közterület felügyelő: 
  
Szeged kéri, az önkormányzat engedélyezteti. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy az önkormányzat vágja ki a fákat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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217/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Holt-Tisza partján lévő, BKV üdülő melletti fasor, valamint a vasút-vonal 
telekszomszédságában lévő veszélyes fák kivágása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az ún. BKV üdülő melletti fasor - 1710/19 
helyrajzi számú út -  út felé benyúló faágainak visszametszését engedélyezze. 
 
A Holt-Tisza partján végighúzódó veszélyes fák kivágásával - helyrajzi száma 0293/2 - a 
Képviselő-testület egyetért, felkéri a polgármestert a kivágás iránti engedélyezési eljárás foly-
tatására. 
 
A Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság Szeged kérelme alapján a 
vasútállomással szemben lévő 634 helyrajzi számú önkormányzati úton lévő négy darab 100 
cm törzsátmérőjű elszáradt nyárfa, illetve 5 darab 30-50 cm közötti törzsátmérőjű vasúti pálya 
felé megdőlt akácfák kivágását kéri. A Képviselő-testület felkéri Dr. Vancsura István polgár-
mestert a fák kivágás iránti engedélyezési eljárás folytatására, valamint annak végrehajtására. 

___________________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató névtelen levélről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nehogy már a vállalkozók irányítsák a rendőrséget. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van egy abszolút valótlanság benne, hogy rádióban nyilatkozta. Nincs módjukban befolyá-
solni, hogy ki hová költözik. Hol történik a lakcímkártya kiadása? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Áthelyezték Tiszakécskére. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezért nem érti, tehát biztos, hogy egy rosszindulatú állítás. Meg fogja válaszolni a lakosság-
nak. Nincs ráhatása sem a polgármesternek, sem a képviselő-testületnek, hogy ki az aki ide 
költözik. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Hogyan érkezett a hivatalba a levél? 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudja pontosan hová érkezett. 
 
 

Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja 19:05 órakor távozott a bizottsági ülésről, 
így a jelenlegi bizottsági tagok létszáma: 5 fő. 

 
 

Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Behozta a borítékot, amelyben a levél érkezett és megmutatta a bizottság tagjainak. 

___________________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 800. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjaira, póttag-
jaira 
Előterjesztő: Dr. Menyhárt Anett jegyző  
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 25 személynél több van a településen ezért 1 szavazókört kell ki-
jelölni. A könyvtár kerülne kijelölésre. Felolvasta a tagok névsorát. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
218/2014.(VII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 800. sz. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 800. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak az alábbi személyeket válassza meg: 
 
Bibok Károly, Kossuth L. u. 24. 
Hekkelné Gyovai Mónika, Vörösmarty u. 4. 
Palásti Józsefné, Munkácsy u. 18. 
sz. alatti lakosok. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 800. sz. Szavazatszámláló Bizottság 
póttagjainak az alábbi személyeket válassza meg: 
 
Bagi Ferenc, Kádár L. u. 42. 
Győri Lászlóné, Köztársaság u. 10. 
sz. alatti lakosok. 

_____________________________________________________ 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19:08 órakor zárt 
ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

    /:  Barna Sándor  :/                                                     /:  Bolláné Csernák Csilla  :/ 
                a bizottság elnöke                                                  a bizottság tagja 

 

 


