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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3786/2014. 
 
 
 

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

Bizottságának 2014. szeptember 09-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor a bizottság elnöke, 
  Bolláné Csernák Csilla, Kacziba Sándor 

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

 
Külön megjelentek: Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

Bársony Anett kérelmező 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
   Czitrovszky Violetta 
   Csernák Zsolt felügyelő bizottsági tag 
   Nemes Dorina 
   Nemes Imre 
   Nemes Klaudetta 
   Rozsnyói Ákos informatikus 
   Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
   Táncos Tibor  
 
Napirendi pontok tárgyalása előtt érkezett bizottsági tag:  Győri István 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok:  Dr. Csernus Tibor, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:48 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. Győri István később érkezik. Dr. Vancsura Zoltán és Dr. Csernus Tibor jelez-
te, hogy nem tud részt venni az ülésen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Puliusné 
Sárdi Máriát. Megkérdezte Dr. Puliusné Sárdi Máriától elfogadja-e a felkérést? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Első napirendi pontként kerül tárgyalásra Tiszakécskére buszjárat indításának kérelme. 
 
 

Győri István a bizottság tagja 16:50 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 

Szóbeli előterjesztés, nincs róla anyag. Ezután Bársony Anett kérelmének napirendi pontja 
következik. 19. napirendi pont levételre kerül. 9. napirendi pontként a Keop -5.5.0/B/12-
2013-0170 pályázat építés-kivitelezési munkák elvégzésére kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról felmerült problémákról tárgyalnak. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a napirendi pontokat és azok 
sorrendiségét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés Tiszaalpár-Tiszakécske buszjárat menetrendjének változtatása tárgyában 
(szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

2. 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 
              Borvák Erzsébet aljegyző 
 

Az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
összevont ülés keretében folytatja tovább munkáját. 

 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.20.) Ör. 

számú rendeletének módosításáról szóló …/2014. (IX….) Ör. számú rendeletről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

4. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak módosítása tárgyában 
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Előterjesztő: Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
              Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

5. Fellebbezés Marek József Tiszaalpár, Zrínyi M. u. 11. szám alatti lakos méltányossági 
közgyógyellátás kérelmének ügyében 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Borvák Erzsébet aljegyző 
 

Az összevont ülés után a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság önállóan  
folytatja tovább munkáját. 

 
6. Beszámoló a tiszaalpári foglakoztatási és az önkormányzati közfoglalkoztatás helyze-

téről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Terjéki Zsuzsanna kirendeltség-vezető 
 

7. 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 
              Borvák Erzsébet aljegyző 

 
8. Előterjesztés Tiszaalpár belterületén fekvő 1761 helyrajzi számú, 6067 Tiszaalpár, 

Bokrosi utca 14. számú ingatlan megvásárlási szándékára érkezett ajánlat elbírálása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

9. Előterjesztés a Keop -5.5.0/B/12-2013-0170 pályázat építés-kivitelezési munkák el-
végzésére kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásáról felmerült problémák tárgyá-
ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

10. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal központi fénymásolójának cseréjére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Rozsnyói Ákos informatikus      
 

11. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

12. Beszámoló az Önkormányzat adóbevételeinek időarányos alakulásáról 
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Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Borsi Sándorné adóügyi ügyintéző        
 

13. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási megálla-
podás 5. számú módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Borvák Erzsébet aljegyző 
 

14. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályá-
zati rendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Barna Anita igazgatási ügyintéző 
 

15. Előterjesztés a XII. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó és a Tündérrózsa Napkö-
zi Otthonos Óvoda Mihály napi vására tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Kerekes András hangtechnikus 
 

16. Előterjesztés az Aradi vértanúkra való megemlékezés tárgyában                                                                                                                           
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Kerekes András hangtechnikus 
 

17. Beszámoló a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
             

18. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Bizottság megnevezésének módosítása, vala-
mint Novákné Lovas Erzsébet Helyi Esélyegyenlőség Fórum tagjává választása tár-
gyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester / 
             Borvák Erzsébet aljegyző 
 

19. Javaslat a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, felada-
tokról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Bartucz István településüzemeltető 
 

20. Tájékoztató a tiszaalpári játszóterek állapotáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Bartucz István településüzemeltető 
 

21. Tájékoztató a romos ingatlanokról (kisajátítás, elbirtoklás) (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Csernus Tibor jogi képviselő 
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22. Egyéb bejelentések 
 
 
 
1.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár-Tiszakécske buszjárat menetrendjének változtatása 
tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azt mondták, amikor kialakul a járás, akkor megoldják ezt a problémát. A polgármesterek 
biztosan tudnak róla és meg tudják oldani. 
 
Czitrovszky Violetta: 
 
Kiegészíteni nem tudják, csak elmondani, hogy volt egy részmegoldás. Korán kellett kelniük, 
ahhoz a buszhoz, amely Lakiteleken keresztül ment és ott emberi körülmények között tudtak 
várakozni. December elejétől viszont Kapásfaluig jutnak el, ott kell várakozni. Szülőként 
minden reggel december óta átviszik gyereküket a 7:05-kor induló buszhoz Kapásfaluhoz. 
Éppen a télen történt, hogy valakit megerőszakoltak ott. Ami a legnagyobb problémát jelenti, 
hogy nem megy be Lakitelekre a busz. Abszurd olyan szempontból a helyzet, hogy 20 km-re 
lévő városba 1,5 óra az odajutás, és akkor csak az iskolásokról beszéltek, nem hangzottak el a 
munkanélküliek, a munkába járók. Azt tapasztalták, hogy nem is orientálódnak az emberek 
Tiszakécske felé, mert nehéz a hazajutás. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Volán Zrt. sajnos nagyon meggondolja, hogy új járatot indítson, mert  új járatról lenne szó. 
Egyébként is mindig probléma, nem érti, miért kell bemenni Lakitelekre, mert az plusz költ-
ség. Javasolták, hogy Kiskunfélegyháza Szolnok felé indítsanak egy járatot, valamint vissza-
felé is. Távolsági járatról lenne szó. Valóban kezdeményezni kell ismételten. Tiszakécskével 
több alkalommal is tárgyaltak, de nem jutottak eredményre, ők is látják, hogy probléma, de 
nem tettek eddig semmit érte. Rossz időpont a választás miatt, de a kezdeményezést máris el 
kell indítani. Köszöni, hogy eljöttek és napirenden tartják ezt a problémát, mert ez nekik va-
lóban fontos. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Bárki és bármilyen képviselő-testület lesz, ezt meg kell oldania, nem állapot, hogy a lakos-
ságnak elmegy az egész napja az utazással. A Kormányhivatallal kell felvenni a kapcsolatot. 
Tárgyalni kell, mert a szolgáltatás színvonala nem nőtt, sokkal inkább csökkent. Nem min-
denki rendelkezik gépkocsival. Reggel kellene indítani, a hivatali időhöz igazítani és 3-4 órá-
val később visszafelé indítani egy járatot, hogy egy-egy kérelem beadásáért ne menjen el sen-
kinek se az egész napja. Hiába jönnek minden csütörtökön a járásról ügyfélfogadást tartani, 
nem lehet minden ügyet itt intézni. Akár az önkormányzat vagy a Kormányhivatal is hozzájá-
rulhat. Tiszaalpárnak kötelessége a lakosságot támogatni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Kormányhivatalnak semmi köze a témához, vak vágányra tért képviselőtársa. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Pontosan ki lehetne számolni mennyi költség jutna az önkormányzatnak, mennyi a Kormány-
hivatalnak és mennyi a Volán Zrt.-nek. 
 
Nemes Klaudetta: 
 
Jelenleg 5:30-kor kell felkelnie. Mindegy milyen időpontban menne reggel, csak indítsanak 
egy járatot. A visszaúttal is probléma van, pénteken például 3 órakor érnek Lakitelekre, de 
onnan csak 6 órakor érnek haza Tiszaalpárra, mert ott is van várakozási idő a csatlakozáskor. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tehát akkor polgármester úr folytasson tárgyalásokat a kiskunfélegyházi és tiszakécskei pol-
gármesterrel és közös levélben kérjék a volán segítségét, hogy a reggeli iskola és munkakez-
désre és a délutáni órákban az iskola befejezésekor indítsanak járatot. 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
230/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár-Tiszakécske buszjárat menetrendjének változtatása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben a következő döntést hozta: 
 
Felkéri Tiszaalpár polgármesterét folytasson tárgyalásokat a kiskunfélegyházi és a tiszakécs-
kei polgármesterekkel és közös levélben kérjék a Volán Zrt. segítségét, hogy a reggeli iskola 
és munkakezdésre, a délutáni órákban az iskola és a munka befejezésekor, valamint a Tisza-
kécskei Járási Hivatal ügyfélfogadási idejéhez igazítva  indítsanak járatot, távolsági járatot. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül:  

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

_______________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bársony Anett részéről van egy 600.000,- forintos ajánlat és Ajtai Elemér adott be egy 
1.200.000,- Ft-os ajánlat. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Azt is mondja el képviselőtársa, hogy mikor telne le a törlesztő részlet. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
6,5 év múlva. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzá kellene tenni, hogy minden évben az éves jegybank alapkamat alapján kerülne megál-
lapításra a havi törlesztő részlet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Külterületi ingatlanról van szó, elővásárlási jog van rá, 60 napig ki kell függeszteni, az állam-
nak is elővásárlási joga van. Bárki törvényesen tehet rá ajánlatot és akinek elővásárlási joga 
van, megveheti törvényesen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Javasolta vegyék le napirendről, mert olyan személyekre, mint Ajtai Elemér nincs szüksége. 
Neki is elővásárlási joga van. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Nincs, most szűnt meg. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Van, él a törvény. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Támogatni kellene Bársony Anettet, lehetőséget adni a vállalkozásához. Ha megveszik tény-
legesen magasabbért tudják majd értékesíteni. Akár tornaórán is lehet kivinni gyerekeket. Ha 
ki lesz írva 600.000,- Ft-ra a Barna család megveszi, ha 1.200.000,- Ft-ra, akkor Ajtai Elemér. 
Csak azt nem tudja ők mit kezdenek vele.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta neki, Barna Sándornak van elővásárlási joga, de ő nem fog élni vele. Neki nem pa-
rancsol se anyja, se apja hogy milyen döntéseket hoz a képviselő-testületbe. Ő sem szól bele 
szülei döntésébe.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Aki kint volt a lovas napon, láthatta, de elmondta azoknak is, akik nem látták, hogy milyen, 
színvonalas műsort mutattak be Bársony Anették. Nem hiába világszámról van szó. Akár in-
gyen is oda lehetne adni neki az ingatlant, csak arra a célra használja, amire a testület adná 
neki, akár szerződést is lehetne kötni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, hogy lemond az elővásárlási jogáról, de annak idején részt vett a két ingatlan cseré-
jének lebonyolításában. 
 
 

Dr. Vancsura István polgármester 17:19 órakor távozott a bizottsági ülésről. 
 
 
Volt egy bizonyos szituáció, amikor Barna Sándor nem vette meg az ingatlant, csak az édes-
anyja, tehát ennyi erővel megvehetik még ezt az ingatlant is családon belül. Ebből is látszik 
egyéni, kicsinyes érdekeket képviselnek egy némely „Döbrögi” személyek. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Két ajánlat van előttük és erről nem is nagyon beszéltek. Ne legyen összehasonlítási alap. Ha 
igazi vevőszándék lenne, akkor Ajtai Elemér elment volna a bankba és 1.200.000,- Ft hitelt 
vehetett volna fel és kifizethette volna. Véleménye szerint Anetten múlik, hogy mit lehet erre 
még rátenni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ilyen aljas politikai motivációt előterjeszteni ilyen dolgot és a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság elé letenni az asztalra! 
 
Bársony Anett, kérelmező: 
 
Kapott egy levelet, amelyben az állt, hogy ő volt az egyetlen aki ajánlatot tett, vagy akkor a 
határidő csúszott.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ilyen világot élnek. Ha 25-én beadta a kérvényt, akkor annak érvényt kell szerezni, mert an-
nak idején Dr. Csernus Tibor képviselte Bartók Istvánt, hogy megvegye a benzin kutat, nem 
szabályosan jártak el. 
 
Dr. Menyhárt Anett, kérelmező: 
 
Ez az APEH árverés? 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Igen. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
El is mondja neki, hogy ellene beszélt. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Augusztus 25-ig volt a hírmondóba meghirdetve előzetes felmérés céljából. Ajtai Elemér úgy 
nyilatkozott, hogy október 1-je után nem kívánják tovább igénybe venni, de tegnap behoztak 
egy ajánlatot, hogy meg szeretnék vásárolni. Lehet arról dönteni, hogy meghirdetik rendesen 
vagy lehet azt is, hogy nem dönt a testület. 
 
Bársony Anett, kérelmező: 
 
Nem tudja, hogyan történt a földcsere. A turisztikai útvonalról beszélt, ami Tiszaalpár szem-
pontjából is fontos lenne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Többféle javaslat elhangzott.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem javasolta, csak elmondta a lehetőségeket. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István javaslatát, hogy vegyék le napirendről az előterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
231/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Önkormányzat tulajdonában lévő, 0261/50 helyrajzi számú ingatlan (Bodri-
tanya) vonatkozásában érkezett vásárlási szándék tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az Önkormányzat tulajdonában 
lévő, 0261/50 helyrajzi számú ingatlan (Bodri-tanya) vonatkozásában érkezett vásárlási szán-
dékról szóló napirendi pont levételét. 

______________________________________________ 
 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság 17:30 órakor össze-

vont ülés keretében folytatta munkáját. 
 

Az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:50 órakor 
zárt ülés keretében folytatta munkáját. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:51 órakor önálló ülés keretében 
folytatta munkáját. 

 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a tiszaalpári foglakoztatási és az önkormányzati közfoglalkoztatás 
helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Terjéki Zsuzsanna kirendeltség-vezető 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámoló lényegét. 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
235/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a tiszaalpári foglalkoztatási és az önkormányzati közfoglalkoztatás helyzetéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a tiszaalpári foglalkoztatási és 
az önkormányzati közfoglalkoztatás helyzetéről szóló beszámolót. 

____________________________________________________ 
 
 
7.) 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 
Előadó: Barna Sándor elnök /Dr. Vancsura István polgármester 
              Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Az érintett személy nem jelent meg, tehát nem tudnak benne dön-
teni. Sokféle variáció lehetséges, javasolta, mielőtt belemélyednének a tárgyalásba, vegyék le 
napirendről. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint arról lehetne dönteni, hogy egy összegben fizesse ki az árat. Tudomása 
szerint az összes önkormányzati ingatlannál a Duna Aszfalt ingyenesen köti be a szennyvizet. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nincs itt a másik fél, egyoldalú döntést ne hozzanak, javasolta elnapolni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A képviselők szavazzák meg a két összeget. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont levételét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
236/2014.(IX.09.) 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. sz. alatti ingatlan 
értékesítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában 
lévő Tiszaalpár, Ady E. u. 61. sz. alatti ingatlan értékesítéséről szóló napirendi pont levételét. 

____________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár belterületén fekvő 1761 helyrajzi számú, 6067 Tisza-
alpár, Bokrosi utca 14. számú ingatlan megvásárlási szándékára érkezett ajánlat elbírá-
lása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem szabad megvenni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Neki is az a véleménye, hogy ne vegyék meg csak azért, hogy a lomokat eltakarítsák. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Az sem kevés pénz. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A lomeltakarítás is pénz. 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
A tulajdonos nyilatkozott, hogy semmit sem hajlandó csinálni az ingatlanon. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor tegyenek egy kiinduló összeget. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Egy biztos, hogy valamit csinálni kellene vele, mert bejövő út mellett van és nagyon rossz 
látvány. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
600 Ft/m2 a telekár Tiszaalpáron. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy tegyen az önkormányzat viszont ajánlatot a 
tulajdonosoknak, hogy adják oda ingyen az ingatlant, cserébe az önkormányzat eltakarítja a 
lomot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
237/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár belterületén fekvő 1761 helyrajzi számú, 6067 Tiszaalpár, Bokrosi 
utca 14. számú ingatlan megvásárlási szándékára érkezett ajánlat elbírálása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszaalpár belterületén 
fekvő 1761 helyrajzi számú, 6067 Tiszaalpár, Bokrosi utca 14. számú ingatlan megvásárlási 
szándékára érkezett ajánlatra tegyen viszont ajánlatot a tulajdonosoknak, hogyha ingyen átad-
ják az ingatlant, az önkormányzat saját költségén lebontatja az ingatlanon lévő épületet. 

____________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Keop -5.5.0/B/12-2013-0170 pályázat építés-kivitelezési mun-
kák elvégzésére kiírt, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásáról felmerült problémák 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felolvasta a határozat-tervezetet. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Lehet, hogy ki kellene szállni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nagyon sok pontatlanság van benne. Jelen pillanatban véleménye szerint kivitelezhetetlen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Benne van, hogy leburkolják a művelődési házat hungarocellel, de ha ráteszik az ereszcsator-
na bele esik. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Kérdések és válaszok is érkeztek a pályázattal kapcsolatosan, amelyet szétosztott a bizottság 
tagjainak. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Azt javasolta polgármester úrnak lehet jobb lenne, ha kiszállnának és jövőre egy másik pályá-
zatot próbálnának meg. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Jövőre csak 50%-os lesz a támogatás. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ha nem úgy van előkészítve nem úgy kerül lebonyolításra az uniónak vissza kell fizetni a 
pénzt. Az állam visszanyúl a deviza hitelszerződésekbe, mindenbe beleszólnak.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha Győri István bizottsági tag nem lenne itt, már régen végeztek volna a napirendi pontokkal. 
Elmondta 18:55 órakor neki távoznia kell az ülésről. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem volt itt másfél évig, számolják össze mennyi pénzt tapsoltak el ez idő alatt.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Erdei úr mennyiért vállalja el? 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Nem tudja, tegnap érkezett az e-mail. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ennek az átdolgozása gondolja több millió forint költséget jelentene. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A támogatás nem változna akkor sem. Az a probléma, hogy nem is kell kicserélni a nyílászá-
rókat, mert akkor bepenészedik a fal. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Annyit lehetne, hogy módosítsák a határidőt és adnak ajánlatot, fel lehet függeszteni az eljá-
rást is és újat kiírni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Aztán felszaporodna az összeg 60 millióra. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nézzék csak meg a kérdéseket.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal - 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el a határozat-tervezetet. 
 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Meddig van a határidő? 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Holnap ki kell küldeni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Meghosszabbítani lehet? 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Igen. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ha ebbe ennyi hiányosság van, akkor az előkészítés milyen lehetett? Nem merülhet fel ennyi 
kérdés, ha normálisan van előkészítve. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem emlékszik ki az, aki ezt erőltette annak idején, hogy csinálják meg. 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ha nem vonják vissza, akkor megy tovább az eljárás. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem lehet kiszállni belőle, ha ennyi hiányosság van. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Vissza kell vonni a pályázatot. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ennyi hitelt fel sem vehetnek. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Maximum 20-22 millió forint hitelt vehet fel az önkormányzat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bizottsági szinten nem tudnak dönteni, mindenképpen a testületnek kell határozni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Forráshiány miatt a testület érvénytelennek nyilváníthatja a közbeszerzési eljárást. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ilyen komoly témában szeretné, ha itt ülne valaki, aki kezeli a pályázatot, hogy a kérdésekre 
válaszolna. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ahol ennyi kérdés van, annak az előkészítettsége vitatható. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lezárta a napirendi pont tárgyalását. 

___________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal központi fénymásolójának 
cseréjére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Rozsnyói Ákos informatikus      
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Jobb fénymásoló kerül a hivatalba, mint az előző. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szükség van rá? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ez egy jobb fénymásoló mint a meglévő, 5 évre kerülne a szerződés megkötésre. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Új gép? 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Annyira új, hogy itt bontották ki. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hogyan fog működni, ki tanítja be a használatát? 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Ha elromlik, automatikusan cserélik, de sokkal könnyebb kezelni, mint a régit. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
238/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a központi fénymásoló cseréje tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta, a kapott árajánlatok alapján a Xerox 7225 nevű beren-
dezés bérlésének támogatását, melynek a 60 hónapon keresztül történő bérleti díja: 20.105,- 
Ft + ÁFA/hó (összesen: 25.534,-Ft/hó). Ezen felül kerülnek kifizetésre a nyomatdíjak. 
 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Mennyibe kerülne a készülék megvásárlása? 
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Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
1 millió forint fölött, annyiba amennyiért bérlik. De ha megveszik 1-2 év garancia van rá, de 
ha 60 hónapra bérlik, akkor ez idő alatt cserélik rajta ami elromlik és ugyanúgy adják hozzá a 
festéket. 

_______________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés-
ének I. félévi teljesítéséről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
239/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót. 

_____________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat adóbevételeinek időarányos alakulásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Borsi Sándorné adóügyi ügyintéző        

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. Ami ebben szomorú a 80 millió forint kintlévőség. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Van a táblázat, ahol a gépjármű adó szerepel. Nem érti. Előirányzat 10 millió forint, teljesítés 
5 millió forint, hátralék 19 millió. Ez még nincs behajtva? 
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Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ez a sok év alatti felhalmozás, nagyon régiek, folyamatosan próbálja a kolléganő behajtani. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Őrület, hogy a hátralék kétszer annyi, mint az előirányzat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
240/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat adóbevételeinek időarányos alakulása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az önkormányzat adóbevételei-
nek időarányos alakulásáról szóló beszámolót. 

_____________________________________________________ 
 
 

13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás 5. számú módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Mindenről a testület dönt, nem tudja hogy került bele? 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
241/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodá-
sának 5. számú módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú módosítását. 

_____________________________________________________ 
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14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázati rendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Barna Anita igazgatási ügyintéző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. A határozatba miért a 2015. évi forduló szerepel? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
2015. februárban kezdődik. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
242/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati 
rendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a BURSA HUNGARICA Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2015. évi fordulójához való csatlako-
zás lehetőségét. 

_____________________________________________________ 
 
 

15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a XII. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó és a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda Mihály napi vására tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Kerekes András hangtechnikus 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a programokat. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Minden lesz, még vacsora is. Kell jegyet venni? Milyen vacsora lesz? Kiket hívnak meg? 
Nem kevés összeget fordít rá az önkormányzat. Szerényi Béla miért nem lép fel? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Sajnos nem ér rá. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
243/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a XII. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó és a Tündérrózsa Napközi Ott-
honos Óvoda Mihály napi vására tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben a következő döntést hozta: 
 
A XII. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó és a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
Mihály napi vására tárgyú előterjesztést megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltakkal 
megegyezően elfogadta. 
 
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. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 5. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 
 6. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 

16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Aradi vértanúkra való megemlékezés tárgyában                                                                                                                           
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Kerekes András hangtechnikus 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az ünnepség október 6-án lesz 15:00 órakor. 
 
Szavazásra bocsátotta az időpont elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
(1 fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
244/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Aradi vértanúkra való megemlékezés tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben a következő döntést hozta: 
 
Az „Aradi vértanúkra való megemlékezés” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és azt az előter-
jesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadta. 
 
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. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 5. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 
 6. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 

17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudja hogyan fog tovább működni a Kft., ha majd Bodor Ádám képviselő lesz. Döntenie 
kell majd. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja miért volt fontos meghosszabbítani a Kft. működését, azonnal meg kellett volna 
szüntetni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ebben a témában nem kell szavazni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Bodor Ádámtól kérdezte, kik dolgoznak a gépeken? 
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Bodor Ádám, a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: 
 
Baranyi János, Koczúr Balázs, Vörös Lajos, Hanó Tünde pedig a kertész. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________________ 
 
 

18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Bizottság megnevezésének módosítása, 
valamint Novákné Lovas Erzsébet Helyi Esélyegyenlőség Fórum tagjává választása 
tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester / 
             Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a névváltoztatás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
245/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Helyi Esélyegyenlőségi Bizottság megnevezésének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy annak a fórumnak a meg-
nevezését, amely felelős a Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmának megvalósulásáért, 
figyelemmel kíséri a program megvalósulásának egyes lépéseit, Helyi Esélyegyenlőségi Bi-
zottságról – megfelelve a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt elnevezésnek – Helyi 
Esélyegyenlőségi Fórumra módosítsa. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a bővítés lehetőségét, Novákné Lovas Erzsébet személyének elfogadá-
sát. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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246/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Novákné Lovas Erzsébet megválasztása a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum tagjá-
vá tárgyban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Novákné Lovas Erzsébe-
tet, a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás családgondozóját, a Helyi Esély-
egyenlőségi Fórum tagjának megválassza. 

_____________________________________________________ 
 
 

19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Javaslat a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, 
feladatokról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Bartucz István településüzemeltető 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
247/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a téli síkosság mentesítési munkálatokhoz kapcsolódó felkészülés, feladatok 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, a téli síkosság mentesítési 
munkálatokhoz kapcsolódó felkészülésről, feladatokról szóló előterjesztést. Tiszaalpár Nagy-
községi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolta a Kép-
viselő-testületnek bízza meg a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft.-t a téli síkosság mente-
sítési feladatok elvégzésével. 

_____________________________________________________ 
 
 

20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a tiszaalpári játszóterek állapotáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Batucz István településüzemeltető 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztatót. Kérte javítsák, hogy időarányos állapot nincs, vegyék ki belőle, de 
tényleg rendbe lettek hozva, szépek lettek. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A munkatervben van benne az időarányos szó. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Aktuális állapot van, de időarányos nincs. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
248/2014.(IX.09.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a tiszaalpári játszóterek állapota tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a tiszaalpári játszóterek állapo-
táról szóló tájékoztatót. 

_____________________________________________________ 
 
 

21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a romos ingatlanokról (kisajátítás, elbirtoklás) (szóbeli előterjesz-
tés) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Csernus Tibor jogi képviselő 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________________ 
 
 

22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 

Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Elmondta, hogy Bársony Lajos megkapta a Megyei Közgyűlés díját. Sajnos átvenni nem tud-
ja, ezért felkérte polgármester urat és őt, hogy vegyék át. Valamint kérte, hogy tolmácsolja a 
kollégáknak, hogy nem csak az ő érdeme, hanem az egész kollektíváé. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A pályán két napos rendezvény lesz, Bartók László odaengedte a Muzsika Tv-t, hogy felvételt 
készítsenek, valamikor októberben. Csak azon gondolkodjon el a testület, hogy hatalmas fo-
galom lesz ott, a hangerőtől pedig megmaradni sem lehet majd. Ezen felül, ha valami történik 
a pályán, nehogy az önkormányzat legyen érte a felelős. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Utána kell nézni a bérlés feltételeinek. 

_____________________________________________________ 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:49 órakor 
bezárta ülését. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 


