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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4071/2014. 
 
 
 

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

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

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: Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
   Boris Ferenc közterület felügyelő 
   Kiss Jánosné klubvezető 
   Kiss Mária óvodavezető 
   Németh Ferenc egyéni vállalkozó 
   Palásti Viktor Gondozási Központ vezető 
   ifj. Pásztor Gyula kérelmező 
   Rozsnyói Ákos informatikus 
   Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
   Szalai József kérelmező 
   Vajda Márta kérelmező  
 
Napirendi pontok tárgyalása előtt érkezett bizottsági tag:  Dr. Csernus Tibor 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tag:  Bolláné Csernák Csilla 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag:  Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:11 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. Elmondta, Dr. Vancsura Zoltán nem tud részt venni az ülésen, Dr. Csernus 
Tibor és Bolláné Csernák Csilla később érkezik. 
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 16:12 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Győri Istvánt. Megkérdezte Győri Istvántól elfogadja-e 
a felkérést? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem fogadta el a felkérést. Hozzá tette, nem adja a nevét ehhez a „bűnszövetkezethez”. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ebben az esetben javasolta Kiss Lajos személyét. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem olyan régen volt hitelesítő, ő sem vállalta el. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta Dr. Csernus Tibor személyét. Megkérdezte elfogadja-e a felkérést? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta előre venni azokat a napirendi pontokat, amelyekben a jelenlévő személyek is érin-
tettek. Tehát a 15., 10., 4., 5., 3. és 11. napirendi pontok következnének sorba, utána kerülne 
sor a zárt ülésre, majd a kimaradt napirendi pontokra. Egyéb bejelentések előtt tárgyalnák 
Vajda Márta kérelmét, a Frédy Produkciós Kft. hozzájárulási kérelmét és településrendezési 
terv módosításának megindításáról szóló előterjesztést. Ezután következne a tájékoztató a 
szociális földprogramról és végül az egyebek. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását az elhangzott 
módosításokkal együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
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Napirendi pontok:  

 
1. Előterjesztés Árpád Nyugdíjas Klub kérelme tárgyában 

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

2. Előterjesztés településrendezési eszközök 2014. évi módosításáról és a Partnerségi 
rend megállapításáról  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

3. 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 
 

4. Előterjesztés a Gondozási Központ 2013. évi munkájának értékelésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Palásti Viktor, a Gondozási Központ Vezetője 
 

5. Előterjesztés Közalkalmazotti Megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Borvák Erzsébet aljegyző 
 

6. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda fénymásolójának és színes 
nyomtatójának cseréjére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Rozsnyói Ákos informatikus        

 
ZÁRT ÜLÉS 

 
7. Előterjesztés sajátos nevelési igényű óvodás korú kisgyermek speciális mozgásfejlesz-

téséhez keret biztosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
              Kiss Mária óvodavezető 
 

8. Előterjesztés Nagy Dzsenifer és Ajtai János fiatal házasok első lakáshoz jutási támoga-
tásának kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Borvák Erzsébet aljegyző 



5 

 

 
NYÍLT ÜLÉS 

 
9. Előterjesztés Kerekes András hangtechnikus megbízási szerződésének meghosszabbí-

tására, tájékozató 2014. október 31-ig tartó megbízási szerződésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

10. Előterjesztés Tiszaalpár, Attila u. 2. szám alatti ingatlan omlásveszély megszüntetésé-
re 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

                   Boris Ferenc igazgatási ügyintéző 
 
11. Beszámoló az Első Szociális Szövetkezet eddigi tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök /Dr. Vancsura István polgármester  
             Ajtai Elemér, a szövetkezet elnöke 
 

12. Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. adósságának rendezésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester / Bodor Ádám, a Te-
lepülésgazdálkodási Kft. ügyvezetője / Kacziba Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke 

 
13. Előterjesztés Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosí-

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

14. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 
II. félévi munkatervére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 

15. Előterjesztés védjegykérelmek tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
16. Előterjesztés Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület bolhapiac megrendezése iránti kérel-

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

17. Előterjesztés az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett megemléke-
zés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Dr. Menyhárt Anett jegyző / Kerekes András hangtechnikus 
 

18. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Borvák Erzsébet aljegyző 
 

19. Előterjesztés Krisztus Szeretete Egyház terembérleti díj mérséklésére vonatkozó ké-
relmére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Borvák Erzsébet aljegyző 
 

20. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 
szennyvízcsatorna-hálózat bekötése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Borvák Erzsébet aljegyző 
 

21. Előterjesztés Vajda Márta Tiszaalpár, Buda N. A. u. 68. sz. alatti lakos kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök  
 

22. Előterjesztés a Frédy Produkciós Kft. rendezvényéhez történő hozzájárulási kérelem-
ről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

23. Előterjesztés településrendezési terv módosításának megindítása tárgyalásos eljárás 
keretében a Tiszaalpáron tervezett vízműtelep létesítése kapcsán tárgyban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
 

24. Tájékoztató szociális földprogramról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

25. Egyéb bejelentések  
 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Árpád Nyugdíjas Klub kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

                 Kiss Jánosné klubvezető 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Irodalmi vetélkedőt szerveznek? 
 
Kiss Jánosné, klubvezető: 
 
Minden nyugdíjas klub valamit vállal megyei szinten. Ez lenne a legegyszerűbb, ezt vállalták 
fel. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 20.000,- Ft-os támogatás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
249/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub kérelme tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 20.000.- Ft támogatásban 
részesítse az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub irodalmi vetélkedő rendezvényét. 

_____________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés településrendezési eszközök 2014. évi módosításáról és a Partner-
ségi rend megállapításáról  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Településrendezési terv módosítását tartja szükségesnek a testület. A költségvetésben biztosí-
tani kell a fedezetet. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Győri István azzal kezdte, ez a testület hogyan van feljogosítva erre? Apró dolog és akkora 
gondot csinálnak belőle. A Kátai sor és a postaládák közötti útszakasztól van szó. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ez nem az. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy helyrajzi számon történő ügyvitel miatt kell megkérni a településrendezési tervet, meg 
kell nyitni ezt a tervet a lakosság számára. Ha nyitott, ebbe bárki jelentkezhet. Jól mondja? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Hellyel-közzel. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Van a Pásztor Gyula féle ügy és van egy másik. A kettő egybe tartozik, mert ennél teljes eljá-
rást kell lefolytatni, ami 8 hónap várhatóan, a másik ügyben pedig egy tárgyalásos eljárást kell 
lefolytatni, ami rövidebb idő, kb. két hét. A kettőt egyszerre kell megindítani. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha a két eljárás mehet egymás mellett, akkor volna értelme egyszerre elindítani. Ha akadá-
lyozza, a rövidebb eljárást kellene előre venni, pont azért, mert beláthatóbb a befejezése.  Ha a 
második pont hosszabb eljárás, akkor miért a 2014. évi költségvetés terhére akarják fedezni, 
tekintettel arra, hogy forráshiányos. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Javasolta ne szavazzák meg. Az eljárás egyébként is 2-8 hónapot vesz igénybe. Október 14-én 
feláll az új testület. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem tud róla. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Eltapsolták az önkormányzat vagyonát. A szervezett bűnözés jeleit lehet tapasztalni. Utolsó 
12 napba is belemennek olyan beruházásba, amelyet a következő képviselő-testület fog meg-
valósítani. Nincs kompetenciája a képviselő-testületnek erre. Ha a lakosság azt szavazza, 
hogy ide valóak a testületi tagok, akkor osszák szét az önkormányzat maradék vagyont is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem választási nagy gyűlést tartanak. Ha elolvasta volna, egy konkrét ügy miatt kell meg-
nyitni a rendezési tervet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ha ezt megnyitják, utána nagyon sok minden belefér a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításába. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Úgy vette észre Győri István lelki világát megviseli a kampány. Vigyázzon magára. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Gátlástalan, amit csinálnak. A saját kicsinyes érdekeik kerülnek előtérbe a lakosság érdekeivel 
szemben. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nincs itt a tévé. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Javasolta, ha megnyitják és elindul a folyamat, a költségek a 2015-ös költségvetést fogják 
terhelni. Elsősorban a 2015-ös, szükségképpen a 2014-es költségvetés terhére biztosítsák a 
fedezetet. 
 
 

Bolláné Csernák Csilla a bizottság tagja 16:30 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Mindenképpen javasolta döntsenek róla, hogy minél hamarabb indítsák meg. Hirdessék meg a 
helyi sajtóban, hogy minél hamarabb tudjanak róla az érintettek és adják be igényeiket. Ha a 
kettő együtt nem zajlódhat, akkor az kapjon prioritást. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Igazából azért hozták elő, mert Pásztor Gyula ingatlanát is érintené. Egyeztettek vele, neki ez 
nem olyan sürgős, ha 2 hónap múlva kezdenek neki, vagy akár 2015. január 1-jével indítják el 
az is egy megoldás lenne. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Döntést lehet hozni róla, hogy megnyissák és elindul egy folyamat. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Mikortól indítsák el? Ha a kettő ütközik, akkor később indítsák el. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha nem ütközik, akkor el lehet indítani akár most is. Ha nincs jogi akadálya, hogy a két eljá-
rás egymás mellett zajlódjon. Minél szélesebb körben meghirdetni, mert van egy beadási ha-
táridő, utána a tervezés, kifüggesztés és végül a lezárás. 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Semmi pénzbe nem kerül és tologatják össze-vissza. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Adják meg a lehetőséget. Módosító javaslata, vegyék le napirendről. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Olyan utat érint az építkezés, amit soha nem használtak. Végighallgatta képviselőtársát, most 
őt is hallgassák meg. A másik ilyen rész, amelyet érinti az ivóvíz-minőségjavító programot. 
De nem is érdekli képviselőtársát, ide sem figyel. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A szociális segélyt elvonja az emberektől. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lezárta a vitát. Szavazásra bocsátotta Győri István javaslatát, miszerint vegyék le napirendről 
az előterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal - 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással -  
nem fogadta el a napirendi pont levételét. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Dr. Csernus Tibor módosító javaslatát, hogy nyissák meg a település-
rendezési tervet, azzal a feltétellel, hogy ne veszélyeztesse a TRT tárgyalásos eljárását, vala-
mint a 2015. év költségvetését terhelje.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem szavazott) - elfogadta az alábbi határozatot: 
 
250/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Településrendezési eszközök 2014. évi módosításáról és a Partnerségi rend 
megállapításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az alábbi pon-
tokat. 
 
1.) A Képviselő-testület által 2012. decemberében jóváhagyott Településszerkezeti terv és a 

Helyi Építési Szabályzatról szóló 2012.12.01-jén módosított 10/2006. (V. 24.) Ktr. sz. ren-
deletében foglaltak felülvizsgálatát követően módosítási terv készítését tartja szükséges-
nek, azzal a feltétellel, hogy ne veszélyeztesse a TRT tárgyalásos eljárását. 
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Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Vancsura István polgármester 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros testületi ülés 

 
2.) A felülvizsgálat és módosítási terv munkálatai elvégzésének a 2015. évi költségvetésben 

biztosítandó a fedezete.  
 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Vancsura István polgármester 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros testületi ülés 

 
3.) A módosítási terv lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egy-

házakkal történő egyeztetésének szabályait a mellékletben szereplő partnerségi rend tar-
talmazza.  
 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Vancsura István polgármester 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros testületi ülés 

_____________________________________________________ 
 
 
3.) 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 elterjesztést. Az egyeztetés megtörtént. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A rákötést a vevő fizesse ki. Bár annak idején megígérte a Duna Aszfalt, hogy az önkormány-
zati ingatlanokat ráköti. Ha a fővezetékig elment, akkor ezt valakinek ki kell fizetni. 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
A múltkor bent volt a hivatalba és megbeszélték a felmerülő kérdéseket. A csatornabekötést 
nem hiszi, hogy neki kellene kifizetni, mert már bent van a kapun belül. A belső bekötés más 
dolog, azt megcsinálja. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Módosító javaslata, hogy 4 millió forintért adják el. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
4 millió forint van benne, erről szavaztak az előző ülésen is. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Az utcai fővezeték van a határozat-tervezetbe írva. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kérdése volt, hogy az eredeti 4,8 millió forinthoz képest nem adják túl olcsón az ingatlant? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jogos a kérdés. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az sem jobb, ha elkezdik felújítani és utána úgy kerül eladásra, mint a Bodri tanya 300.000,- 
Ft-ért. Attól függ ki akarja megvenni. Sokba kerül az önkormányzatnak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ne beszéljen folyamatosan képviselőtársa. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Inkább olyat kellene beleírni a határozatba, hogy mivel szakácsként dolgozik az önkormány-
zatnál Szalai úr, ha megveszi az ingatlant akkor még 15 évig itt is fog dolgozni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte Győri István képviselőtársától észre veszi-e mennyire butaságot beszél? Belevág 
mindenkinek a szavába. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Annak örül, hogy itt mindenki okos. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Reméli a lakók nem szavazzák be a képviselő-testületbe. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A 240 millió forintot el tudták szépen költeni. 
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Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A régi óvodát 5,7 millió forintért adták el, hallhattak erről vádakat. Elnézést kért Szalai úrtól, 
mert nem jókor jött ez a felvetése. Most az ingatlanból 20%-ot akarnak engedni. Ha valaki 
megkérdezné tőle miért, nem tudná megmondani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ez a testület és majd a következő sem fog addig nyugodni, míg az önkormányzat vagyonát el 
nem herdálják. Bartók István azt mondta egyszer, polgármester úr és Dr. Csernus Tibor kezet 
foghatnak, mert az ő bűnük, hogy eladták a szolgáltató házat is áron alul, 11 millió forintért. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem is ért többet. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nyilvánvaló, hogy ezeknek az ingatlanok az ára nagyot esik, ha a tulajdonos nem költ rá, fo-
lyamatosan nem tudja fenntartani az állagát. Viszont, ha abba gondolnak bele, hogy a benzin-
kút alatti földterületért mennyit vitáztak, hogy mennyiért adták el, akkor tulajdonképpen feles-
legesen vitáznak 400.000,- Ft-on, mert erről szól a vita. Ha megmondják miért engedjenek 
belőle 20%-ot akkor nagyon szívesen megszavazza, hogy boldoguljon Szalai úr is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha az ingatlanra legalább 3 ajánlkozó lenne, akkor lehetne többért adni, de egyetlen egy van. 
Nem túl sok ingatlana van az önkormányzatnak, de ha mindet fel kellene újítani, miből tennék 
meg? A feladatalapú támogatás arra nem elég, hogy teljesítsék amit kell. Nem tudják felújíta-
ni, nincs pénz rá. Amit javasolt, hogy ifjú házasoknak vegyenek meg házakat és adják ki, az 
fontos lett volna. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolja, van itt más is, akinek megártott a választási kampány, mert akkor amikor alap-
talan kijelentéseket - és mások által nem is biztos, hogy jól idézett mondatokat - próbál be-
csempészni a bizottsági ülés anyagaként, azt érdemes lenne átgondolni. Felhívná a figyelmét, 
nem tudja észre vette-e, hogy milliós beruházás folyik a szolgáltató házon is. Ez volt az egyik 
indok, amikor eladták, hogy biztos nem tudnának ilyet megoldani, nem lesz rá pénz és most 
ez is megvalósult. Csak felhívta a figyelmet, lehet az említett személy nem értene egyet ezzel 
a kijelentéssel. Egyébként meg nem tartozott a napirendhez, pedig számtalanszor figyelmezte-
ti a bizottsági tagokat, hogy a napirendhez szóljanak hozzá. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Annyit tett hozzá a szolgáltató házhoz, hogy nagyon emlékszik rá, amikor megszavazták Bol-
láné Csernák Csilla azt mondta, hogy úgy teszi fel a kezét, ha a Martus Mónika orvosi rende-
lője fel lesz újítva. Jönnek az ígéretek, hogyha valamit eladnak, annak a pénznek hol lesz a 
helye. Ez is belemegy a nagy kalapba. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
De nem mehetne bele. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
De belemegy a költségvetésbe. Ez a havi törlesztő részlet a költségvetésben elveszik. Mióta ő 
itt van, nem emlékszik, hogyha valamit eladtak, azt az összeget valamely másik épületre köl-
tötték volna. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az óvoda ára egy ez egybe elment. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azt is megkérdezhetnék, hol van az óvoda ára? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Visszatérhetnének a napirendhez, mert nem akar este 10-ig itt ülni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
1971-be került ide, de akkor is lepusztult ház volt. Ha az önkormányzat nem költött volna rá 
régebben nem kevés millió forintot, összedőlt volna. Ha nem fogják lakni, 2 év múlva a felét 
sem éri. A mai ingatlanárakat figyelembe véve reális ár érte. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Módosító javaslata, hogy csak a házi bekötést fizesse ki a vevő. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A közmű fejlesztésről nyilatkozott, hogy állja. 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
Nem mondott ilyet, nem tudja hogyan került bele. 
 
 

(Hangzavar) 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte Győri Istvántól, mennyit tud beszélni folyamatosan. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Van 240-250 millió forint, amit a lakosság újra kifizet. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem lehet normálisan dolgozni. Ha bekerül a következő testületbe, javasolni fogja az elmeor-
vosi felülvizsgálatot. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megkérdezte, őt minek hozták ide? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Azon problémáztak hogyan került bele a határozat-tervezetve. A testület fogadta el, hogy 4,4 
millió forintért adja el, de a csatornabekötést a vevőnek kell kifizetni. Ezután mondta Szalai 
úr, hogy csak 4 millió forintot tud fizetni és bevállalja a csatornabekötés összegét is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mindenkinek ingyen ki lehetne fizetni a szennyvizet. Tele van korrupcióval az egész szenny-
víz-beruházás. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Könnyebb a helyzet, mert ha nincs kifizetve, majd kifizeti, ha a tulajdonába kerül az ingatlan. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A jogszabályi hivatkozásban megjelölésre került a 8,35%-os kamat. A számítási anyag azt 
tartalmazza, havi törlesztő részlet van a kamattal felszorozva. Kamatszámítási képlet honnan 
ered? Az előző oldalon le van írva a jogszabály. Nem a mérték a lényeg.  Hogy van ez? 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
Azért nincs benne a határozat-tervezetbe, mert később tudják megmondani, ez változó. Tájé-
koztató jellegű információnak szánta, de igaza van képviselő-úrnak, csak nem tudott több 
információt szerezni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A határozat a lényeg, a takarék majd tudni fogja a többit. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Mi után számolják a 8,35%-os kamatot? 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Havi részlethez számolják. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A kamatot nem mindig az aktuális tőke után számolják. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Le van írva a vételár hátralék után. 
 
 

(Hangzavar) 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte, a határozathoz van-e valakinek módosító javaslata. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Szalai úr sem tudja mennyit fog fizetni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Le van írva: „a pénzintézet által lakásvásárláshoz vagy lakásépítéshez folyósított kölcsönre 
mindenkor felszámított kamat”. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
De a vételár hátralék után kell számítani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Írják bele. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A tőketartozás a vételár hátralék. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Rendben, csak akkor Szalai úr is tudja mit vállal. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavaznak azzal a kiegészítéssel, hogy a vételár hátralék után. 
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Szalai József, kérelmező: 
 
Azért ezt tisztázzák már le, mert nem mindegy mennyit fog havonta fizetni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
4 millió forint után 1 évre számolva a mai nappal, 320.000,- Ft, ami elosztva 12-vel 27.000,- 
Ft csak a kamat, plusz az aktuális 18.000,- Ft tőketartozás mellé, tehát összesen 45.000,- Ft 
havonta. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A tiszaalpári önkormányzat nem jegybank. Ne állapítsanak meg összegeket. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szalai úr, ha jól számolja, annyit fog fizetni, mintha albérletbe lenne, csak a saját házát fogja 
fizetni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Az a baj, ez nem igaz. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A lényeg, a kamat mértéke havonta 26-28.000,- Ft, ez le van írva. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kinek a hibája az, hogy városi üléseken van 100 napirendi pont és a polgármester vagy a bi-
zottság elnöke felteszi a kérdést és mindenki mindent ért. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Bizottsági ülésen ott is több órán keresztül tárgyalják. Kiszámolta az elején többet fog fizetni 
és a futamidő vége felé egyre kevesebbet. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Havonta kb. 40.000,- Ft. 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
Ez nem az amiről legelőször beszéltek, sajnos havonta ennyit nem tud bevállalni. Valóban 
nem jól van megfogalmazva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szalai úrnak kell dönteni, de 15 évre 1 millió forint plusszal nagyon kedvezményes az ajánlat. 
Sajnos egy összegben senki nem tenné le. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Közben egyeztetett jegyző asszonnyal, hogy szavazhatnak, mert a határozatot Szalai úrnak 
nem muszáj elfogadnia. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – 5 tartózkodás-
sal – nem fogadta el a határozat-tervezetet. 

_____________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Gondozási Központ 2013. évi munkájának értékelésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Palásti Viktor, a Gondozási Központ Vezetője 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ 2013. évi munkája értékelésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
251/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Gondozási Központ 2013. évi munkájának értékelése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Gondozási Központ 2013. évi munkájának értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az előterjesztés alapján a Gondozási Központ 
szakmai munkáját. 

_____________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Közalkalmazotti Megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
             Borvák Erzsébet aljegyző 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Módosító javaslata, hogy ne 30.000,- Ft legyen a temetési segély összege, hanem határozzák 
meg mindenkori nyugdíj minimum összegét. Javasolta, hogy a köztisztviselőknél is az összeg 
ennek megfelelő legyen. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Azokat, amiket belevettek a köztisztviselőknél: a családalapítási támogatás és a kórházi keze-
lésre biztosítandó támogatás, azokat nem lehetne ide is beletenni? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Legyen családalapítási támogatás is benne? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Egy költségvetést el lehet fogadni, ha ezek nincsenek benne? Ha a költségvetésbe nem adnak 
rá keretet, akkor nem adhatnak ilyen támogatást. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem erről van szó, hanem bizonyos helyzetek támogatásáról. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Módosító javaslatként elhangzott Bolláné Csernák Csillától, hogy legyen benne családtámo-
gatás is, ami a köztisztviselőknél. 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy mindenkori öregségi 
nyugdíj minimum összege legyen benne. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
252/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Közalkalmazotti Megállapodás módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Közalkalmazotti Megállapodás módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalta és 
alábbiak szerint elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek: 
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„Temetési segély 
Kérelmére temetési segély adható a közalkalmazottnak a Ptk. 8:1.§. (1) bekezdésében felso-
rolt közeli hozzátartozója halála esetén. A támogatás maximális mértéke a mindenkori öreg-
ségi nyugdíj minimum.” 
 
„Tartós kórházi kezelés költségeihez hozzájárulás 
Tartós kórházi kezelése esetén a kórházi kezeléshez hozzájárulást biztosíthat a Polgármesteri 
Hivatal a közalkalmazottnak. A hozzájárulás mértéke évente maximum a mindenkori öregségi 
nyugdíj minimum.” 
 
„Családalapítási támogatás 
Családalapítási támogatás adható annak a közalkalmazottnak, akinek az adott költségvetési 
évben gyermeke született. A családalapítási támogatás mértéke gyermekenként a mindenkori 
öregségi nyugdíj minimum. 
A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születését tanúsító anyakönyvi kivonatot.” 

_____________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda fénymásolójának és szí-
nes nyomtatójának cseréjére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
            Rozsnyói Ákos informatikus        

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést.  
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Fekete nyomtatás esetén A/4-es nagysággal számoltak. 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Nincs különbség az A/3-as és az A/4-es méret között. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha kisebb gépet vennének, akkor lehetne-e költségcsökkentésről szó, de nem biztos, hogy 
tudja ugyanazt a mennyiséget produkálni. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
2009 óta van náluk a jelenlegi gép. 30.000 lap/év a fogyasztása. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Körülbelül 3000 lap/hónap.  
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Kiss Mária, óvodavezető: 
 
A javítás díja meghaladja a másoló értékét. Fontos a színes nyomtatás a fejlődési naplókhoz. 
Az elszámoláshoz kell a színes oldal. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nagy beruházás, ennyit rááldozni egy nyomtatóra, nem biztos, hogy megéri. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nincs benne a patronköltség? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Benne van. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Külön meg kell venni. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Nem kell megvenni külön. 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Ebben az ajánlatban a festék benne van, csak a nyomatköltség az, amit ki kell fizetni. Volt 
már itt egy ilyen nyomtató, de hiába, mert a festék nagyon drága hozzá. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Felsorolásra került mit tartalmaz a bérleti díj. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ad hozzá eredeti gyári festéket. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A 3000,- forintos költséghez hozzájön még 6000,- forint. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mennyi lapot lehet 1 festékkel nyomtatni? 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Körülbelül olyan 20.000 lapot. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Módosítása van-e valakinek? 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
És a színes? 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Olyan 15.000 lapot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Módosító javaslata van-e valakinek? 
 
Rozsnyói Ákos, informatikus: 
 
Az üzemeltetési szerződésbe a következők állnak: teljes körű szervízellátás, telefonos diag-
nosztika, kellékanyag, festék anyag stb. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha az óvoda nem tudja kihasználni a nyomtatót, akkor más intézmény által adott feladatra is 
lehetne használni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nincs más intézmény, a hivatalnak van nyomtatója. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha 3000-et nyomtatnak havonta és lehetőség lenne 35000-et nyomtatni, akkor tízszeresét le-
hetne egyből nyomtatni. Ha ott nem használják ki és máshol ki lehetne? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lezárta a vitát. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodással 
– nem fogadta el a határozat-tervezetet. 

_____________________________________________________ 
 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:48 órakor zárt ülés keretében 
folytatta tovább munkáját. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:03 órakor nyílt ülés keretében 

folytatta tovább munkáját. 
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9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Kerekes András hangtechnikus megbízási szerződésének meg-
hosszabbítására, tájékozató 2014. október 31-ig tartó megbízási szerződésekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Kérte, a határozatba benne legyen a bruttó szó is. Javasolta hosz-
szabbítsák meg 2015. december 31-ig a szerződését. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az újságírónak is lejár a szerződése október 31-én. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy újságíró megbízatás politikai megbízatás is, a 2014. december 31-ére történő szerződés-
hosszabbítás jogos, de majd az új testület eldönti, ha tovább is szeretnék foglalkoztatni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta mindkét személynek 2015. december 31-ig hosszabbítsák meg a szerződését. 
 
Szavazásra bocsátotta Kerekes András megbízásának meghosszabbítását 2015. december 31-
ig bruttó 50.000,- Ft/hó összegben. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
255/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Kerekes András megbízási szerződésének meghosszabbítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Kerekes András Tiszaal-
pár, Deák Ferenc utca 32. sz. alatti lakos megbízási szerződését 2015. december 31-ig hosz-
szabbítsa meg, megbízási díj összege: bruttó 50.000 Ft/hó legyen. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Szentirmay Tamás újságíró megbízásának meghosszabbítását változat-
lan feltételekkel 2015. december 31 ig. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
256/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Szentirmay Tamás a Tiszaalpári Hírmondó szerkesztője megbízási szerződésé-
nek meghosszabbítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Szentirmay Tamás a Ti-
szaalpári Hírmondó szerkesztőjének megbízási szerződését 2015. december 31-ig hosszabbít-
sa meg, megbízási díj összege: 40.000 Ft + ÁFA/hó legyen. 

_____________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár, Attila u. 2. szám alatti ingatlan omlásveszély meg-
szüntetésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

                   Boris Ferenc igazgatási ügyintéző 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Ez az összeg a maximum, amennyibe kerülhet. 
 
Boris Ferenc, közterület-felügyelő: 
 
Hozzá jön még az ÁFA. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Miért nem került bele a határozat-tervezetbe? 
 
Boris Ferenc, közterület-felügyelő: 
 
Mert még akkor nem tudta. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
A Településgazdálkodási Kft. fogja elvégezni? 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Nincs Kft. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását az ÁFA kiegészítéssel. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
257/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár, Attila u. 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában a partfalomlás 
veszélye miatt kialakult helyzet rendezése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy jóváhagyólag járuljon 
hozzá ahhoz, hogy a 1389 hrsz. természetben Tiszaalpár, Attila u. 2. szám alatti ingatlan meg-
óvása, a partfalomlás veszély elhárítása érdekében a fentebb felsorolt munkák elvégzésre ke-
rüljenek, az Önkormányzat vállalja ennek finanszírozását 220.000,-Ft + ÁFA összeg erejéig. 
 
A Képviselő-testület kérje fel Dr. Menyhárt Anett jegyzőt a szükséges megállapodások előké-
szítésére és bízza meg Dr. Vancsura István Polgármestert a megállapodások megkötésére. 

_____________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló az Első Szociális Szövetkezet eddigi tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök /Dr. Vancsura István polgármester  
             Ajtai Elemér, a szövetkezet elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. Véleménye szerint kifogástalanul működik a szövetkezet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem kötöttek szerződést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. adósságának rendezésé-
re 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester / Bodor Ádám, a Te-
lepülésgazdálkodási Kft. ügyvezetője / Kacziba Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Amikor a gépek átadásra kerültek, akkor is volt ÁFA, most nincs feltüntetve. Ez nettó érték? 
A nyilvántartás mindig nettó értékben zajlik. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ezen rajta van az ÁFA. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kevesebbért veszik vissza a gépeket. Igaz, hogy történtek felújítások, de akkor is. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Valószínűleg a John Deere-on több millió forint javítás van. 
 
Bodor Ádám, a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: 
 
3,5 millió forintba került a szerelés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem ér annyit, mint ami rá lett költve? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Bruttó értékekről van szó. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A nyilvántartási érték mindig nettó érték. 
 
Bodor Ádám, a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: 
 
Nem tudja, hogy amit a Kft. vásárolt, az maradjon a Kft. nevén? 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nincs is felírva. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Holnapra átírják. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akkor majd holnap döntenek róla. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Készítsék elő holnapra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 
módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök  /Dr. Vancsura István polgármester 
              Dr. Menyhárt Anett jegyző        

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Már korábbi napirendi pontnál megbeszélték, hogy a mindenkori 
nyugdíjminimum összegét fogják kapni. Nem a 11.§-ban van benne, hanem a 9.§-ról van szó. 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
258/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 
módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítására irányuló 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az alábbiak szerint 
történő módosítást: 
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A közszolgálati Szabályzat II. Fejezete kiegészül a 4. Alcímmel Családalapítási támogatás 
címmel, és azon belül a 11.§. (1) bekezdéssel, melynek szövege módosuljon: 
 
 „4. Családalapítási támogatás 
 
11.§ (1) Családalapítási támogatás adható annak a köztisztviselőnek, akinek az adott költség-
vetési évben gyermeke született. A családalapítási támogatás mértéke gyermekenként a min-
denkori öregségi nyugdíj minimum. 
A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születését tanúsító anyakönyvi kivonatot. 
 
5. Szociális támogatás 
12.§. (1) A köztisztviselő számára a következő szociális támogatások nyújthatók: 

a.) temetési segély; 
b.) tartós kórházi kezelés költségeihez hozzájárulás. 
 

(2) Temetési segély adható a köztisztviselőnek a Ptk. 8:1.§. (1) bekezdésében felsorolt közeli 
hozzátartozója halála esetén. A támogatás mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj minimum. 
 
(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjének tartós kórházi kezelése esetén a kórházi keze-
léshez hozzájárulást biztosíthat a Polgármesteri Hivatal. A hozzájárulás mértéke évente ma-
ximum a mindenkori öregségi nyugdíj minimum/fő. 
 
A Képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a Közszolgálati Szabályzat szövegének egysé-
gesítését készítse el. 

_____________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. évi II. félévi munkatervére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Dr. Menyhárt Anett jegyző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Szükséges az elfogadása. 
 
Szavazásra bocsátotta az önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi II. félévi munka-
tervének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
 
259/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2014. évi II. félévi munkaterve tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a 2014. évi II. félévi munkater-
vet a csatolt melléklet szerint. 

_____________________________________________________ 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés védjegykérelmek tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Kapus Márta titkársági ügyintéző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmeket. 
 
Szavazásra bocsátotta Tóth Sándorné védjegyhasználati kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
260/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tóth Sándorné védjegyhasználati kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. (Mötv.) 41.§. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Sándorné (6066 Tiszaalpár, 
Dózsa György utca 7.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára vonatkozóan meg-
tárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a Véd-
jegyhasználati szerződést. 

 
Melléklet: kérelem 
Határidő: 2014. október 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Tóth Sándorné (6066 Tiszaalpár, Dózsa György utca 7.) 
6. irattár 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Antal Anita védjegyhasználati kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
261/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Antal Anita védjegyhasználati kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. (Mötv.) 41.§. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Antal Anita (6066 Tiszaalpár, 
Ady Endre utca 48.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára vonatkozóan meg-
tárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a Véd-
jegyhasználati szerződést. 

Melléklet: kérelem 
Határidő: 2014. október 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Antal Anita (6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 48.) 
6. irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület bolhapiac megrendezése iránti 
kérelmének tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök  / Dr. Vancsura István polgármester  

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. Október 4-én rendeznék, ehhez kérik a piac biztosítását az önkormány-
zattól. 
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Szavazásra bocsátotta a rendezvény megtartásának elfogadását a piac területén. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
262/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület bolhapiac megrendezése iránti kérelmének 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága átruházott hatáskörben a következő döntést hozta: 
 
A Pénzügyi Gazdasági Bizottság engedélyezi az Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület számára, 
hogy 2014. október 4. napján, 06.00 – 16.00 óráig bolhapiacot rendezzen; a rendezvény lebo-
nyolításához pedig a helyszínként a Helyi Termelői Piacot biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 
3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Árpád Népe Egyesület vezetője 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett meg-
emlékezés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
              Dr. Menyhárt Anett jegyző / Kerekes András hangtechnikus 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Október 22-én 15 órakor kerülne sor a megemlékezésre.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az iskola jelezte számára, hogy az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekhez történő kellékek 
beszerzése nem fedezi a költségeket. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a megemlékezés időpontjának elfogadását és költségének megemelését 
20.000,- Ft-ra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
263/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett megemlékezés tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága átruházott hatáskörben a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett megemlékezés tárgyú elő-
terjesztést megtárgyalta, azt az előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadja. A ren-
dezvény költségét 20.000,- forintban állapítja meg. 
 
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. Borvák Erzsébet aljegyző 
4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 
6. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megvá-
lasztása 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. Miért kell változtatni? 
 
 



33 

 

Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Összeférhetetlenség miatt kikerül négy személy a bizottságból. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
264/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
24/2014.(II.19.) Kth. számú határozattal elfogadott szavazatszámláló bizottságokat – a kieső 
tagok, póttagok pótlása miatt - az alábbiak szerint egészítse ki: 
 
A 6. számú szavazókörben (Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, Ady E. u. 40.) szavazat-
számláló bizottság tagja: Komár Pálné Tiszaalpár, Árpád tér 2. szám alatti lakos, 
A 3. számú szavazókörben (Árpád Fejedelem Ált. Iskola, Alkotmány u. 14.) szavazatszámláló 
bizottság póttagja: Borsi Sándor Tiszaalpár, Liszt F. u. 14. sz. alatti lakos, 
A 4. számú szavazókörben (Tornacsarnok, Alkotmány u. 14.) szavazatszámláló bizottság pót-
tagja: Balogh Henrietta Tiszaalpár, Szőlőhegyi körzet 11. szám alatti lakos, 
Az 5. számú szavazókörben (Kádár Lajos Közösségi Ház, Rákóczi u. 10/A.) szavazatszámláló 
bizottság póttagja: Józsa Balázsné Tiszaalpár, Esze T. u. 42. szám alatti lakos. 

_____________________________________________________ 
 
 
19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Krisztus Szeretete Egyház terembérleti díj mérséklésére vonatko-
zó kérelmére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
             Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
50%-os kedvezményért adták ki, az előző ülésen szavaztak hasonló kérelemről. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel nagyon kevesen járnak erre a gyülekezetre, ezért nem javasolta a támogatást. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el a határozat-tervezetet. 

_____________________________________________________ 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő ingat-
lanok szennyvízcsatorna-hálózat bekötése 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. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az árak tartalmazzák-e az anyagköltséget? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Anyaggal együtt. Király László nem írja milyen minőségű csővel dolgozik. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte Németh Ferencet mely csövekre gondolt pontosan? 
 
Németh Ferenc, egyéni vállalkozó: 
 
790-es szürke cső, 915 sárga cső. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ez alapján a Németh Ferenc ajánlata a legjobb. Szürke cső vagy sárga cső legyen. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja. 
 
Sárga csővel szabad csak dolgozni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A szürkéből és is kétfajta anyagvastagság van. A sárga csőnek mennyi az anyagvastagsága? 
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Németh Ferenc, egyéni vállalkozó: 
 
Nem tudja megmondani, 2,2-es a szürke cső vastagsága. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A sárga cső megakadályozza, hogy a fagyökerek ne nyomják be, de szürkénél sajnos benyom-
ja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha sárga csővel csináltatják, akkor a Király László ajánlata jobb. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
De nem biztos, hogy sárga csővel dolgozik. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Testületi ülésen eldöntik. Derüljön ki Király László milyen csővel dolgozik. 
 
Németh Ferenc, egyéni vállalkozó: 
 
700-800,- forint között van a sárga cső métere. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elhangzott a műszaki tartalom magasabb szintű 915.000,- forint alapján. Hozzáteszi nem de-
rül ki, hogy a másik két ajánlat tartalmaz-e sárga csövet, holnap úgyis a testület dönt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Németh Ferenc ajánlatának elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy 
holnap megkérdezik Király Lászlót, mit tartalmaz az ajánlata. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
265/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok szennyvízcsatorna-hálózat bekö-
tése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a kapott árajánlatok alap-
ján Németh Ferenc egyéni vállalkozót bízza meg az önkormányzat tulajdonában lévő ingatla-
nok szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésével, 915.000,- Ft ellenében. További egyeztetés 
szükséges Király László ajánlatával kapcsolatosan a következő napon tartandó testületi ülésig. 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
javasolta a Képviselő-testületnek megbízza Dr. Vancsura István polgármestert és Dr. Meny-
hárt Anett jegyzőt a megbízási szerződés elkészítésével és aláírásával. 

_____________________________________________________ 
 
 
21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Vajda Márta Tiszaalpár, Buda N. A. u. 68. sz. alatti lakos kérel-
méről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök  
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ezt az utca szakaszt háromszor bontották vissza. Azt tudomásul kell venni, hogy amit egyszer 
bontanak fel az sem túl jó, valamint jelentős forgalom is van arra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Erről szavazni nem kell, továbbítani fogják a vállalkozónak. 
 
Vajda Márta, kérelmező: 
 
Annyit szeretne semmi mást mondani, a lakásnál látszik a talajvíz, minimálisan feltöltésre 
került, de az kevés. Méltányosságból milyen lehetőség van a helyreállításra? Magyar Nándor 
is volt kint többször. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A hivatal továbbítja a kérést. 

_____________________________________________________ 
 
 
22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Frédy Produkciós Kft. rendezvényéhez történő hozzájárulási ké-
relemről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. Magánrendezvény, nehogy már még a hirdetést az önkormányzat vé-
gezze. 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Arról kell szavazni, hogy az autót nem biztosítják. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Közterület használati engedélyt adna ki az önkormányzat, de kinek, hogyan, mennyiért? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Javasolta a focipályán, az iskola környékén ne tartsák meg. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel önkormányzat terület, valamilyen bérleti díjat kérni kell. A rendező felel mindenért. A 
pályát nem javasolja, a régi piac tér teljesen alkalmas lenne a rendezvény megtartására. Pon-
tosítani kell a körülményeket a holnapi testületi ülésre. 

_____________________________________________________ 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés településrendezési terv módosításának megindítása tárgyalásos el-
járás keretében a Tiszaalpáron tervezett vízműtelep létesítése kapcsán tárgyban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 2 hónap alatt megoldásra kerül, ha elfogadják a határozatot. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Nincs erre határozott időpont. Meg vannak az eljárási időtartamok, amelyeket be kell tartani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két utat érint az újfalusi futballpályánál. Az egyik útnak a kiegyenesítését, a másik pedig ne a 
pályán legyen az út, hanem a Tisza felöli részen. A pályát nem érinti. Helyrajzi számot kell 
adni a útnak és az út kiigazítását kell elvégezni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatokat: 
 
266/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a településrendezési terv módosítás megindítása tárgyában 
 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület az alábbi döntést: 
 

1. Az ivóvízminőség-javító program keretében a vízműtelep kialakítása tárgyában a mó-
dosítási eljárást tárgyalásos módon haladéktalanul megindítja. 

2. Felkéri a Polgármestert az eljárás szakmai előkészítésére és megindítására. 
 
 
267/2014.(IX.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési szabályai tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztését és 
az alábbi döntés elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek: 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 29.§-ban meghatározott feladatkör-
ében eljárva a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiakban 
határozza meg: 
 
1. A partnerek köre: A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, 
és a településrendezési eszközök Eljr. szerinti tervezési, egyeztetési és elfogadási eljárásaiban 
a partnerségi egyeztetés résztvevői (továbbiakban: partnerek): 
 
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia eljárásaiban: 

országgyűlési képviselő 
 Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács 
 Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 
 történelmi egyházak 
 Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület 
 Tiszaalpári Sportegyesület 

Tiszaalpári Motoros Egyesület 
Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő egyesület 

 Közműszolgáltatók (gáz-,villany-,víz-és csatorna-, távhő-, hírközlési szolgáltatók) 
 Tömegközlekedési közszolgáltató (volán) 
 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásaiban: 
teljes eljárásban: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 
Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő egyesület 
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Közműszolgáltatók (gáz-,villany-,víz-és csatorna-, távhő-, hírközlési 
szolgáltatók) 
Tömegközlekedési közszolgáltató (volán) 
 

egyszerűsített eljárásban:Közműszolgáltatók (gáz-,villany-,víz-és csatorna-, távhő-, hírközlé-
si szolgáltatók) 
tárgyalásos eljárásban: az Eljr. 32. § (6) a) és b) pont szerinti esetekben a teljes eljárás 
szerinti partnerek 
az Eljr. 32. §(6) c.) és d) pont szerinti esetekben partnereket nem szükséges bevonni 
 
Amennyiben a szakmai kérdés megítélésében ezt a polgármester szükségesnek látja, úgy a 
partnerek körét az egyes eljárásokban bővítheti. 
 
2. A partnerek tájékoztatásának módja, eszköze: Az Eljr. szerinti eljárási szakaszokban a 
partnereket először írásban keresi meg a polgármester, míg a további szakaszokban a partne-
reket elektronikusan értesíti a tervezetek honlapon való elérhetőségéről és a szükséges véle-
ménykérésről.  
 
3. Partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása, elfoga-
dásának vagy el nem fogadásának módja, nyilvántartása 
A településrendezési eszközök teljes és egyszerűsített eljárásaiban a bevont partnerek meg-
adott határidőben benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselő testületi döntés 
előkészítésére vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselő 
testületi előterjesztésben vagy annak mellékleteiben be is kell mutatni. 
A településfejlesztési koncepció eljárásában az előzetes tájékoztatási szakaszban és koncepció 
tervezet véleményezési szakaszában a bevont partnerek megadott határidőben benyújtott írás-
beli véleményét az Eljr. szerinti képviselő testületi döntés előkészítésére vonatkozó ügyirat-
ban kell dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselő testületi előterjesztésben vagy 
annak mellékleteiben be is kell mutatni. 
Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetéhez bevont partnerek megadott határidőben 
benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselő testületi döntés előkészítésére vonat-
kozó ügyiratban kell dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselő testületi előterjesz-
tésben vagy annak mellékleteiben be is kell mutatni. 
 
4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és 
településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések 
A tervek Eljr. szerinti egyeztetési és elfogadási rendje szerinti nyilvánosságot, valamint az 
egyes eljárási szakaszokban elfogadott tervezetek, tervek hozzáférését a község honlapján kell 
biztosítani. 
5. Nyilvánosság: A településrendezési eszközök teljes eljárásában az Eljr. szerinti vélemé-
nyezési szakaszban a partnerek megkeresésével egyidejűleg és azonos határidőben a község 
lakosságának véleményezési lehetőséget szükséges biztosítani a www.tiszaalpár.hu honlapon 
keresztül. Az erről szóló felhívást a honlapon kell közölni és a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján kell kifüggeszteni. Az így beérkezett véleményeket a partnerek véleményeivel azonos 
módon kell feldolgozni. 

_____________________________________________________ 
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24.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató szociális földprogramról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

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

_____________________________________________________ 
 
 
25.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kiss Lajosnak megköszönte, hogy erre a szűk egy évre elvállalta ezt a feladatot. Megköszönte 
minden bizottsági tagnak és hivatali dolgozónak a munkáját. Polgármester úrnak pedig, hogy 
részt vett az üléseken. Örül neki, hogy elnöke lehetett a bizottságnak. A záró vacsorára min-
denkit szeretettel várt. 

_____________________________________________________ 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:55 órakor 
bezárta ülését. 
 

K.m.f. 
 
 
 

    /:  Barna Sándor  :/                                                     /:  Dr. Csernus Tibor  :/ 
                a bizottság elnöke                                              a bizottság tagja 

 
 


