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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:  2564-2/2015. 
 
 
 

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

Bizottságának 2015. június 12-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 
  dr. Csernus Tibor, Győri István, 

Kiss Lajos (6 fő bizottsági tag) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 
dr. Taricska Tibor alpolgármester 

 
Külön megjelentek: Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. végelszámolói biztosa 
   Molnár István belső ellenőr 
   Endre Mihály igazgatóhelyettes 
   Suba Jánosné igazgatóhelyettes 
   Győri Istvánné iskolaigazgató 
   Bartók Margit iskolai alkalmazott 
 
Napirendi pontok tárgyalása előtt érkezett bizottsági tag:  dr. Vancsura Zoltán 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok:  Kézsmárki László 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke átadta az ülésvezetést 
dr. Csernus Tibor bizottsági tagnak. 

 
 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 14:42 órakor megállapította, hogy a bizottság 6 fővel 
határozatképes. Kézsmárki László bizottsági tag jelezte nem tud részt venni az ülésen, dr. 
Vancsura Zoltán később érkezik. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Győri István bizottsági 
tagot. Megkérdezte Győri Istvántól elfogadja-e a felkérést? 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem fogadta el a felkérést. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Megkérdezte Ajtai Elemérnét elfogadja-e a felkérést a jegyzőkönyv hitelesítésére? 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 14/2013. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(külső bizottsági tag lemondása okán)  
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
3. Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. 2014. évi beszámolójának elfo-

gadásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester  

 
4. Előterjesztés „Víztorony” helyén fóliakertészet kialakításáról 

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
 

dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 14:43 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 
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1.) Napirend pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola feladatainak ellá-
tását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. Elmondta, korábban is foglalkoztak ezzel a témakörrel. Különö-
sebb kiegészítést nem kíván tenni. Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az a kormányrendelet nem jelent meg, hogy mennyit kell fizetni az iskola működtetésére, 9 
napon belül dönthetnek a megjelenés után. Javaslata változatlan, hogy még ilyen feltételek 
mellett is vegyék át, kevesebb nem lesz az az összeg, amit eddig fizettek, de vállalható. 
Egyeztettek a pedagógusokkal, jegyző asszonnyal részt vettek egy értekezleten, titkos szava-
zással döntöttek a pedagógusok és az iskola dolgozói. Az egyéb alkalmazottaknál döntetlen 
volt, a pedagógusoknál pedig 4-en többen szeretnék, ha visszavenné az önkormányzat az isko-
lát. Annak idején sérelmezték, hogy átadták az iskolát. Kérte a képviselőket járuljanak hozzá 
a visszavételhez. A KLIK-hez 50 iskola tartozik. A tornaterem felújításánál is 1 hétig vártak 
csak a hozzájáruló nyilatkozatra. A 20 millió forintos beruházási pályázathoz már megkapták 
ezt a nyilatkozatot. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Így is, úgy is visszakerülne az adott kérdés eléjük, mert ha fel is ajánlják az államnak, az éves 
költségvetés hozzájárulásához mindenképpen visszakerülne. Úgy gondolja ezt a kört még meg 
kell futni. Amennyiben az önkormányzatnak lesznek lehetőségei pályázatok beadására és a 
pályázat eredményes lenne, kivitelezhető lenne, akkor a KLIK részéről is meglenne az 
együttműködés, mert jelentős dolgokat le tudnának venni a vállukról. Ha pedig olyan összeg 
kerül ismeretükbe, hogy az önkormányzat vállalja a működtetést, azért első körben minden-
képpen javasolta a felajánláson gondolkodjanak el és amikor megismerik az állam által törté-
nő hozzájárulás mértékét, utána döntsenek. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Sokat gondolkodott ezen a dolgon, mert első nekifutásra nemleges volt a válasza. Nem is az a 
lényeg, hogy az állam mennyit fog kérni, biztosan többet, mint eddig. Csak az a probléma, 
hogy ezért semmit sem kapnak vissza. A legalapvetőbb dolgokat sem lehet majd véghez vin-
ni, ezt látván, hogy ezzel gyorsabban tudnak segíteni az iskolának és egy jobb iskolakezdést 
tudnak biztosítani, a maga részéről az álláspontját megváltoztatja és erre kért mindenkit. A fő 
probléma az állami struktúra rendszerével van, ami nem fog javulni, az egészségügynél is ez a 
probléma. Nem biztos hogy ennek a levét az iskolával kellene megitatni. Amit sajnál, hogy a 
szakmai irányítás nem az önkormányzat kezében lesz. Ahol vállalja egy önkormányzat a gaz-
dasági irányítást, akkor a szakmai munka felett is kapják vissza az irányítást. Lehetne akár 
fórumokon is hangoztatni. Sajnos nem rajtuk múlik. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyáltalán nem ért egyet dr. Vancsura Zoltánnal, dr. Csernus Tibor nagyon jól megfogta a 
dolgokat. Polgármester úr jól kiemelte azt, hogy a költségeket nem fogják tudni, de egyet tud-
niuk kell, a normatívát differenciáltan fogják megkapni, ez már ki van nyilatkoztatva. Nem 
hátrányos helyzetű település Tiszaalpár, lehet, hogy a normatívák nem úgy fognak lejönni ide. 
Szét lehet tapsolni a szennyvízberuházás során beszedett többletpénzt, de utána mi lesz? 
Olyan kaotikus állapotokat idéznek elő, hogy a tárgyi feltételeket sem tudja biztosítani az ön-
kormányzat, nem lesz kréta stb. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A lényeget mondja képviselőtársa. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A kormánynak lehet érdeke ez, de a lakosság érdekei azt kívánják, hogy minél kevesebb adó-
val kelljen hozzájárulni az iskola költségvetéséhez. Mikor az iskolánál is átrendezés volt, ki-
derült az a rengeteg piszkos munka, ami addig folyt. 60-70 milliós károkat okozott az önkor-
mányzat. Egyet ért, még futni kell egy kört. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Néhányszor elmondta személyes beszélgetés során is, a szakmai felügyelet nem hozzájuk 
tartozik. Csinálják azok, akik értenek hozzá. Lesz még egy esély? A múlt héten szavazták 
meg a tornacsarnoki pályázatot. Példa lehet, hogyha megtudják nyerni, akkor ugyanúgy tud-
nak pályázni az iskolára, ha a KLIK-nél lesz is. Átlagos havi több milliót szavaztak az iskolá-
nak az előző ciklusban is. Azt mondta inkább fizessék ki azt az összeget, amit a KLIK kér és 
próbáljanak pályázni. Ha nem nyerik meg, akkor tudják, hogy a következő időszakban vissza 
kell venniük. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Nem 1-2 héten belül fog bekövetkezni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy átadja, akkor a KLIK kiszámolja mennyivel járuljon 
hozzá az önkormányzat, 8-9 napon belül kell majd dönteni és az 5. sz. mellékletben kell ezzel 
kapcsolatban nyilatkozni, utána a képviselő-testület fogja eldönteni. Ha itt marad az iskola, 
akkor számadatot sem kapnak, hogy mennyi lett volna ez az összeg. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Próbálja meggyőzni a képviselő-testületet, mert ez a település iskolája. A meglévő pályáza-
toknál is valószínűleg az iskolára fordították volna a költségeket. Csak emlékeztetné a testüle-
tet volt egy tetőfelújítás és nem látnak a mai napig belőle a számlán semmit. A bizottsági és a 
testületi ülésen is név szerinti szavazást kért. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Volt már ilyen, egyszerű többséggel kell dönteni. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Felhalmozott adóssága van az iskolának a gázzal kapcsolatosan. Ebben tudnak-e bármilyen 
pozitívumot? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Caminus Kft.-re gondol. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Nagymértékben befolyásolja a döntést ez is. 
 
Győri Istvánné, iskolaigazgató: 
 
A KLIK-nek van adóssága. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Polgármester úr érzelmekről beszélt. Bizonytalan, hogy mennyit kell fizetni. Az állami nor-
matívát várják már meg. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Egyrészt azt látni kell, hogy a hatalmas nagy állami felügyeleti szerv nem tudja tökéletesen a 
szakmai felügyeletet biztosítani, ugyanúgy ahogy az egészségügyben sem. Nem hozzáértők, a 
visszajelzéseket megkapják a szülőktől. Ha egyre több önkormányzat veszi vissza az iskolákat 
és látván a káoszt, biztosan lesz olyan, aki szeretné a szakmai felügyeletet is a kezében tartani. 
Nem tudták, hogy milyen lesz a KLIK, most látják, hogy semmit sem csinál. Itt adhoc prob-
lémák vannak, pl. nem lehet elmenni wc-re. 
 
Győri Istvánné, iskolaigazgató: 
 
Biztos, hogy nem. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ez már lényegtelen. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem lényegtelen, hogy nincs kréta és nem lehet elmenni wc-re. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Erről már volt szó többször is. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ami megrémisztette az a lista, amit kaptak, de ez a döntés is átkerülne az önkormányzathoz. 
A problémákat biztosan nem tudják megoldani. Lesz olyan gyerek, aki ennek a levét meg 
fogja inni. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ha átveszi az önkormányzat akkor sem biztos, hogy lesz azonnali pályázati lehetőség, a 
KLIK-nél is tudnának pályázni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A vitát lezárja. Kettő határozat-tervezet van. 
 
Először szavazásra bocsátotta a név szerinti szavazás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
elfogadta a név szerinti szavazást. 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az iskola működtetésének átvállalását. 
 

(Jegyző által hitelesített név szerinti szavazásról szóló kimutatás 

mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el az átvállalás lehetőségét. 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az iskola működtetési kötelezettség alóli felmentés elfogadását. 
 

(Jegyző által hitelesített név szerinti szavazásról szóló kimutatás 

mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
135/2015.(VI.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola működtetési kötelezettség alóli 
felmentésről 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy  
 
1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 74 § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat ren-
delkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Isko-
la feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállal-
ni. 
 

2. Nyújtsa be kérelmét a működtetési kötelezettség alóli felmentésre.  
 

3. Hatalmazza fel a Polgármestert az 1. pontban meghatározott tartalmú nyilatkozat aláírásá-
ra, a működtetés alóli felmentésre vonatkozó kérelem benyújtására. 

 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 14/2013. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(külső bizottsági tag lemondása okán)  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. Külső bizottsági tag lemondása miatt kell módosítani az szmsz-t, 
megkérdezte van-e valakinek hozzászólása? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ne döntsenek róla, mert bizalmi döntés volt a lakosság részéről. Van egy előterjesztés és a 
bizottság elfogadta, mert többségben szavazott az elfogadásról, így a testületin nem nyit vitát 
a polgármester. Felesleges behozni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ettől függetlenül módosító javaslatként a jelenlegi fennálló szmsz alapján egészítsék ki a bi-
zottsági tagok létszámát, erre személyi javaslata ifj. Barna Sándor. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ha a bizottsági tagsággal így lavíroznak, hogy leveszik a létszámot vagy hozzátesznek, elég 
labilissá teszik a bizottságot. A bizottságon csak egy irányelvet fogadnak el, de a végére a 
képviselő-testület teszi a pontot. Megmondhatják nyugodtan a véleményüket. Felmerült egy 
javaslat dr. Csernus Tibortól. Kimeri jelenteni, hogy az egész testületben a legfelkészültebb 
volt a napirendekben Barna Sándor. Az elmúlt 4 éves ciklusban igen aktív és jelentős szemé-
lyisége volt a testületnek. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Kénytelen mégis támogatni a létszámcsökkentést és ellent kell mondania az előtte szólóval, 
akivel sokszor egyet ért és segíti a döntésüket, de a felmerülő személy tulajdonságainak az 
ecsetelésével nem ért egyet. Nem tudja figyelték-e, de döntéseiben sokszor tartózkodott vagy 
saját magával szembe szavazott. Igenis nagyon személyeskedő módon vezette az üléseket. 
Azóta sokkal békésebbek, nyugodtabbak az ülések, bár lehetnének még nyugodtabbak. A falu 
dolgát sem vitte előrébb. A piac pályázatát is hajszálon múlott, hogy nem nyerték meg. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta a létszámcsökkentést, mert egy külsős tagnak valamihez kell értenie. Papp Mónika 
azért mondott le, mert az ülés stílusát nem tudta elviselni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Nem teljesen reális alapokon hangzott el, hogy tartózkodott, mert ez nem igaz. A lényeg, ha 
más is meg tudja változtatni a véleményét, azt ne róják fel hibának. Javaslata fennáll, kérte 
erről szavazzanak. Barna Sándor egyébként nyilatkozott hogy, amennyiben megszavazzák 
személyét, vállalja a külsős tagságot. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Kérte külön napirendben szavazzanak erről, nem ide tartozik. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Nem másik napirendi pont. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jegyző asszonyt kérdezzék meg. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Két út van vagy leveszik a létszámot vagy kitöltik a helyet. Máshogyan nem tud módosító 
javaslatot beterjeszteni egy képviselő. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ez teljesen más.  
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ezt a kormányhivatal kivizsgálja. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Pláne nem lehetne ráerőltetni, nem lehet megcsinálni, ez a törvény. 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szerinte meg ez a törvény. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Most a módosításról kell szavazni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A vitát lezárta, az aggály jegyzőkönyvbe lesz foglalva, ezzel kapcsolatban állást fog foglalni a 
kormányhivatal, az ő álláspontja szerint ez az adott kérdéshez kapcsolódik. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Melyik mondatban van ez leírva, mit módosítanak ezen? 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Képviselőtársa elmondta a véleményét. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nagyon nagy hiba a jogi végzettsége mellett ilyen hibát elkövetni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta javaslatát, miszerint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2. külsős bi-
zottsági tagjaként ifj. Barna Sándor személyét válasszák meg. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – 
nem fogadta el ifj. Barna Sándor személyét. 
 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezet elfogadását, a módosítást, miszerint 8 fő 
bizottsági tagból álljon a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a módosítást. 
 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ettől függetlenül kérte, vizsgálják ki ennek jogosságát. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Felkerül a jegyzőkönyv a kormányhivatalhoz. 
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3.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. 2014. évi beszámolójá-
nak elfogadásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. Megkérdezte kíván-e valaki hozzászólni? 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
A mérlegbeszámoló megfelel a jogszabályoknak. Látható, hogy gazdálkodási problémák vol-
tak a Kft.-nél, de ennek ellenére elfogadásra javasolja, hiszen a menet nem állíthatja meg. A 
végelszámolás megkezdődött 2014. december 1-jén és ezt követően, kicsit csúszva, de elké-
szült a mérlegbeszámoló. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ezen beszámolóra gondolt a belső ellenőr úr?  
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Igen. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Múltkori ülés óta van-e valami fejlemény? 
 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. végelszámolói biztosa: 
 
Azt beszélték meg, hogy 19-én írják át a gépeket és volt a könyvelőnél, akivel azt beszélték 
meg, hogy egyelőre nem kerülnének átírásra a gépek, mert megpróbálják csökkenteni a tarto-
zást. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ennyi történt a felügyelő bizottsági ülés óta? 
 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. végelszámolói biztosa: 
 
Igen. 
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Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor nem lesznek átíratva a gépek? 
 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. végelszámolói biztosa: 
 
Nem. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Miért nem? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az átíratás a legutóbbi ülésen úgy lett sorrendbe illesztve, hogy ezt meg kell, hogy előzze egy 
árbecslés, fel kell értékeltetni, pontosabban piaci értékét kell bizonyítani gépenként. Gondolja 
ez megtörtént? 
 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. végelszámolói biztosa: 
 
Külsős becsüst kell fogadni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Miért, nem elég az interneten megnézett ár? 
 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. végelszámolói biztosa: 
 
Nem. Másik változás új könyvelő lett kijelölve, ugyanannyi összegért vállalta a könyvelést és 
végig is viszi. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Tanácsadói funkciót is végzi? 
 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. végelszámolói biztosa: 
 
Igen. Mellette van egy könyvelő iroda. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Akkor ő a könyvelő is? 
 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. végelszámolói biztosa: 
 
Nem ő a könyvelő, de az irodában megcsinálják. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hadakozik ő is ez ellen, hogy a gépeket miért nem célszerű átíratni, mert ezt a hiányt ki kell 
futtatni. Ha van gép tudnak feladatokat elvégezni, ha nincs, akkor nem. Amennyiben végel-
számolást csak nullással lehet megcsinálni, amennyiben veszteség van azonnal átcsap felszá-
molásba. Ezt szeretnék elkerülni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Éppen ezt a mérleget kívánják elfogadni, ami mínusz 7 millió forintos veszteséget tartalmaz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Rendben van, de a végelszámolás még nem ért véget. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Egy mínuszos mérleget akarnak elfogadni, hogy végelszámolást kezdeményeztek úgy, hogy 
ráadásul ez a mérleg nem tartalmazza azt a bizonyos kompenzációt, amit megszavazott a tes-
tület, hogy a bent lévő kölcsönt átkonvertálják. Ez a 7 millió forint első sorban ebből fakad, 
semmi máson nem múlt volna csak egy pénzügyi dokumentum megszületésén. Ezt kellett 
volna megoldani és a 7 millió forint mínusz eltűnik. De így veszteséges mérleget fognak elfo-
gadni. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Pontosan ennek az eltüntetéséről van szó. Ennek a dolognak a vége az, hogy megszülethet a 
kompenzációs levél. Nem vihetik vissza ennek az értékét, csak hát lassan megy. Az kellene, 
hogy döntés szülessen a felügyelő bizottsági ülésen, hogy helyben hagyják a kijelölését, vagy 
saját hatáskörben meg tudják oldani, hogy felértékelés megtörténjen, mert csak az kell, hogy 
rövid határidővel megtörténjen az átutalás és a kompenzációs levél megszülethet, nem? 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Nem születhet meg, mert a folyamat nem jutott el odáig és valójában ott tart, hogy a jövő hé-
ten megy Bodor Ádám és polgármester úr a könyvelőhöz és el fogja mondani és levezényli az 
egész végelszámolást. Abban igaza van, hogy mínuszos beszámoló nem alkalmas a végelszá-
molásra, de arról van szó, hogy megtalálja, mert kedden megkap minden papírt, ők ezt feldol-
gozzák és meghatározzák, hogyan lehet ezt a végelszámolást lefolytatni. Lévén 3 év a végel-
számolásra a könyvelőnek az a véleménye, hogy egy bizonyos gazdasági eseményt folytatva a 
végelszámolás alatt a mínuszt el fogja tudni tüntetni. Itt tart a dolog. A kompenzáló levél 
megfelel a számviteli törvényben ismert eljárásoknak, de a költségvetési szférában ugyanezt 
csereszerződésnek hívják. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Mindezt megérti, de ha a mínuszt elfogadják, közzétételre kerül és a végelszámolónak azon-
nal törvényi kötelezettsége van arra, hogy a bíróságot tájékoztassa, mínuszos a helyzet. A 
végelszámolásnak semmilyen realitása nincs ez alapján a mérleg alapján. Ha mínuszos mérle-
get fogadnak el, nem kezdeményezhető végelszámolás. Az egy dolog, hogy most fogadják el 
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ezt a mérleget, az pedig egy másik, hogy pontosan megegyeztek abban, hogy a végelszámo-
láshoz kapcsolódó nyitó mérleg, ami ez előző időszakot lezárja annak érdekében elkészítették 
azt az elméleti állapotot, amit ez a mérleg semmilyen módon nem tükröz, amely nulla vagy a 
fölötti helyzetet mutat. Az, hogy az önkormányzatnak hogyan jöhet vissza ez az összeg, az 
részletkérdés, de ha ezt elfogadják átcsap az egész felszámolásba. Ha ezt elfogadják a korábbi 
döntés nem volt megalapozott. Mivel két félről van szó és a felügyelő bizottság megállapít 
egy árat és átküldi a testületnek, hogy ennyit kér érte és ez alapján létrejön az alku, akkor úgy 
gondolja törvényileg is megfelelő a helyzet. Ezt tovább húzni nem kellett volna eddig sem. Ha 
ezt a mérleget elfogadják, törvénysértést követnek el. Ha ilyen tartalommal szavaznak, akkor 
komoly problémák elé fognak nézni. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
A beszámoló 100%-ban megfelel a számviteli nyilvántartásban rögzített adatoknak és a mér-
legkészítés szabályainak. A cégbíróság törölte a céget.  
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Nem törölte, végelszámolás alatt áll. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Végelszámolás alatt átírta, rendben. A NAV végelszámolás alatt jelzővel tartja nyilván a cé-
get. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Nem törölte, végelszámolás alatt áll, végelszámolás alatt megjelöléssel. Utolsó stádiumban 
van. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Ebben a végzésben az áll törölte. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A cég nevet, az eredetit törölte és ehelyett bejegyezte a végelszámolás alatt megjelölést. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
A cég akkor még 3 évig akár működhet is, pontosan ebben akar segítséget nyújtani és ezt a 
hiányt eltüntetni és meglesznek a végelszámolás feltételei. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Nem ezzel van a probléma, az a következő kérdés, hogy működik-e a cég vagy sem és az idő-
közben felhalmozott veszteség, amit kompenzáltak volna, hogyan kerül visszatérítésre a tulaj-
donosnak. Neki nem ezzel van a problémája. Azzal sincs baja, hogy azt hangsúlyozzák, hogy  
Kft. könyvelési adatai szerint egy reális mérlegnek tűnik, de egy kitételt be kell szúrni, amit 
elfogadott az alapító, miszerint kompenzálja azt a  mínuszt, amivel nulla vagy a fölé tudja a 



15 

 

tényleges állapotot terelni, hogy a végelszámolás megindulhasson a felszámolással ellentét-
ben. Mert ez lényeges és a végeredményt meghatározó különbség. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Szakmailag a mérlegbeszámoló elfogadható, jogilag, ami azt jelenti, hogy mínuszosan nincs 
végelszámolás. Ez van folyamatban, kicsit nehezen megy a dolog. Ettől szakmailag elfogad-
hatja a bizottság a mérleget, de újra kell gondolni, hogy a végelszámolás hogyan menjen to-
vább. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem látja ennyire törvénytelennek az egészet, ugyanis ha jól érti a végelszámolás elindult és 
hivatalos fórumokon iktatásra került. Ha annak a veszélye fennáll, hogy elindul egy felszámo-
lás, nem lát különbséget. Miért lenne törvénytelen, miért lenne baj? Nem lát semmi kitételt. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Nagy különbség. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem törvénytelen, csak anyagilag nem éri meg az önkormányzat szempontjából. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Végelszámolásként törvénytelen, mert egyértelmű, hogy mínuszos mérleggel nem lehet vég-
elszámolás. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Persze, de nem most adják be, csak most került eléjük. Azon el lehet gondolkodni, hogy 
anyagi csapdái vannak, a gépek elúszhatnak, mert árverésre kerülhet sor. Viszont lehet, hogy 
a 7 millió forintot visszakapnák? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sokra mennek vele. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A mínuszból? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ami követelése van az önkormányzatnak a Kft.-vel szemben, nem? 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Pontosan szeretné befejezni. 
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dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem a levezető elnöktől kérdezte.  
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Megvonja a szót, mert polgármester úr kérte… 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Diktatórikus ülésvezetés történik. Meg szeretné hallgatni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Igenis megvonja a szót. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem érdekli, akkor odamegy belső ellenőr úrhoz és megkérdezi. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Tudja, hogy nem érdekli, de akkor kérte halkan beszéljenek, mert privát beszélgetés lesz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A végelszámolás nem azt jelenti, hogy vége a Kft.-nek, ez egy lehetőség és azért adja a tör-
vény a 3 évet, hogy akár feléledhet a Kft. A végelszámolást bármikor visszamondhatja a tu-
lajdonos, ha úgy látja. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Eddig is szóba került. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lényeges különbség. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Azért tegyék tisztába, mert akkor úgy született egy döntés, nincs törvényi akadálya a végel-
számolás megindításának. Egy mínuszos mérleg mindenképpen akadálya ennek. Ha komo-
lyan veszik, hogy akkor egy megalapozott döntést hoztak és utóbb kiderül, hogy nincs meg-
alapozottsága a döntésüknek akkor felmerül a hamis adatszolgáltatás, ami bűncselekményi 
kategória. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudja ennek a hölgynek milyen végzettsége van. Végignézte tételesen és ez az állapot ezt 
tükrözi. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Hagyják, halasszák el. 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A könyvelő még lát abban lehetőséget, hogy a végelszámolásban lévő cég ezt a 7 millió forin-
tos hiányt kitermelje az önkormányzatnak. Ha eddig sem tudott dolgozni a cég és hiányt ter-
melt, akkor ez még lehet fokozódhat. Minden hónapban az ügyvezetőnek kell fizetni, a köny-
velőnek kell fizetni. Nem tudja mekkora összeg, de legalább 200.000-250.000,- Ft/hónappal 
növelik a cég kiadását, pedig már egyszer egy ollóval szétvágták. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Azt javasolta halasszák el a döntést, amíg megszületik a papír. Véleménye szerint nem úgy 
mennek a dolgok, ahogyan régen határoztak. Nem tudja miért. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mert polgármester úr nem engedi. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazás elnapolásról. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Törvénytelenséget nem tesznek, ha nem fogadják el a mérlegbeszámolót? 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Nem nem fogadják el, csak elhalasztják annak elfogadását. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Tisztuljon ki ez a mínusz. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont elnapolásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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136/2015.(VI.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. 2014. évi beszámolójának elnapolásá-
ról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. 2014. évi beszámolóját megtárgyalta és döntését 
elnapolta a következő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági és Képviselő-testületi ülésre. 
 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés „Víztorony” helyén fóliakertészet kialakításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. A kertészet költségvetése került eléjük, nem tudja bruttó vagy 
nettó költség? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szerinte bruttó. Egyik alapját jelenti az önellátásnak a konyha felé, e nélkül a beruházás nél-
kül a termelés nem működik. Látja a jelenlegi próbálkozást a gyakorlókertben, de e nélkül 
nem fog menni. Közben Bartucz István, Szécsényi Imre és közte némi vita alakult ki, hogy 
hová tegyék. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Pontosan ezt kérdezné. Miért akarnak a falu közepére behelyezni ilyet, de legalább egy félre 
eső helyen lenne, miért kell egy parkosított területet fóliával berakni? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nincs rá kereslet eladni, pillanatnyilag nincs hasznosítva a terület. A fóliákat nyitni és csukni 
kell, közel van. Bár a tanker sincs messze, de ott nem annyira sík a terület, egy része be is van 
ültetve, a másik fóliás lenne, csöpögtetésre alkalmas. A Móra utca végi terület 1 évig pihenne 
és szabadföldi ültetésre lehet majd igénybe venni. A kinti terültet is el tudja fogadni, ott több 
földmunkát kell végezni rajta. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Jó ötletnek tartja, de terület szempontjából a víztorony melletti területet jobbnak találja. Nézte 
az anyagköltséget miért újból kell felépíteni, mert használt fóliákból is lehetne. Javasolta néz-
zék meg az eddig termelt dolgokat és a területet, mert nagyon nem jó híreket hall róla. Aho-
gyan tudja 49 fő közfoglalkoztatott van. 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ma voltak kint pont, de csak a tankerbe. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Polgármester felelőssége. Figyeljenek oda rájuk, mert ő nem adja a nevét ehhez. Menjenek ki 
nézzék meg és ne adják olyan emberek kezébe a művelést, aki nem úgy kezeli az önkormány-
zat tulajdonát, ahogyan kell. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Támogatja az ésszerű kezdeményezést. Nézzék meg, hogy mit tudtak lerakni az asztalra. Azt 
tudni kell, hogy kerítés kell, víz kell, talajerő kell, ennek már primőr jellege nincs, komoly 
szakértelem kell hozzá. Meg kell várni mit produkál ez az év és utána döntsenek arról, hol, 
kivel és milyen feltételek mellett csinálják tovább. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bartók István által elmondottak jogosak, többször is elmondta, nem az folyik, mint amit meg-
beszéltek. Tény, hogy Szécsényi úr foglalkozása nem kertész és az a probléma még véleményt 
sem kér. A felesége viszont mindent megtesz és szépek a kertek. A kettőjük munkája van 
benne. Minden héten eligazítás van, ez így tovább nem mehet. Ha nem fog működni, felmond 
Szécsényi úrnak. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Olyan személyt kell keresni, aki ért a kertészethez. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Világos, de 4 éve keres valakit a kertészetbe. Nem mindegy egy fólia mérete, minél kisebb, 
annál nagyobb a hőtermelése. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Ez a döntés akkor aktuális, ha a testület megnézi mit csináltak eddig abból a pénzből, amit 
odaszavaztak kertészkedésre. Nem kevés pénzről van szó, 15 millió forintról beszélnek. Nem 
önkormányzati autóval járjanak haza ebédelni. Ha kerítést állítanak nem kell fényképezni. 
Munkaköri leírása biztosan van. Nem szeretne senkinek sem ultimátumot adni, de ha nem ért 
hozzá…. A kapa nem egy bonyolult szerszám. Ha kampánymunka van dolgozni kell a köz-
foglalkoztatottnak szombaton is, majd nem dolgozik szerdán. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyet kért, az év végét várják meg. 
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Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Rendben van, hogy várják meg, de június közepe van. Mit ültetnek már ilyenkor szabadföld-
be? 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Mondta már neki egyszer, hogy lesz olyan helyzet, hogy meg kell mutatni hogyan kell dol-
gozni és lehet nem tetszett neki. Ha nincs rá ember, akkor kinek csinálják ezt a fóliasátort. 
Nem tudja kinek van ideje rá, hogy kimenjen és felügyelje, mert nem vonja kétségbe a hozzá-
értést, de nem hiszi, hogy bárkinek ideje lenne erre. 
 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Rájuk is visszaszáll, de polgármester úrra leginkább. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Mindenképpen nemes és támogatandó dolog. Meg kell nézni tavaly is hány mázsa krumpli 
lett beszállítva a konyhára. Persze ennek komoly szakmai hátterének kellene lenni. Pontosan a 
Kft.-nél látható. Bizonyos helyeken nagyon jól működik, viszont 3 hónap alatt bárkit is jelző-
vel illetni… Mindenkit arra kért, hogy az időt erre adják meg és ha nem ért hozzá mondjanak 
fel neki. Az továbbra is kérdés marad, hogy ki fogja csinálni. Bartucz István is itt van, lehet őt 
is rugdosni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Neki más a dolga. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A közfoglalkoztatottak mégis hozzá tartoznak. A parkok szebb képet mutatnak, mint ezelőtt. 
A fóliákat meg lehet vizsgálni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ez már elhangzott. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Köszöni, hogy minősíti a véleményét. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Nem minősíti, csak ezt már hallották egyszer. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem kíváncsi rá, tartsa meg magának a véleményét. 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Csak a polgármester úr és képviselőtársa érdekét tartja szem előtt, hogy be tudják időben fe-
jezni a bizottsági ülést és ne ugyanazt hallgassák meg. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ugyanezt el tudja mondani a másik oldalról is. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Nem tudja mikor ismételte magát, amikor áprilisban és májusban is elmondta alkalmatlan 
üzleti tervet lát ebben a dologban. Ugyanúgy megmentették azzal, hogy kevés idő telt el és 
adjanak még időt neki. Most ugyanezt látja. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Annak idején ifj. Barna Sándort másképp kellett volna vezérelni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Miért nem tette meg képviselő úr? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem volt a vezérlője. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ő sem. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Persze, akkor itt mindenki hülye, legalábbis ő maga. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Nem tudhatja, erről papírt nem látott. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A közfoglalkoztatottak bármikor elmehetnek a fóliákba dolgozni és itt hagyják az önkor-
mányzatot. A legjobb emberek fognak elmenni innen dolgozni. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Ezt tudják, ennek a kockázata benne van. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyet ért azzal, nézzék meg és ne a polgármestert bízzák meg, mert lehet fóliát venni olcsób-
ban is. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte képviselőtársát, ha annyira ért hozzá, 1 hónapon belül szerezzen be fóliát, 5 x 10-es 50 
m-est. 
 

(hangzavar) 
 

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Szécsényi úr azt mondta megmutatja a közfoglalkoztatottaknak hogyan kell kapálni, valószínű 
ez folyamatban van, nem hiszi, hogy őt kellene minősíteni, a tervezett költségeket is ő készí-
tette. Javaslata halasszák el ennek döntését. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azzal a kiegészítéssel fogadják el, hogy Győri István képviselőtársa 1 hónapon belül szerez-
zen fóliát. 
 

(hangzavar) 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
Kettő indítvány is volt arra vonatkozóan halasszák el a döntést. Bartók István részéről annyi 
kiegészítés hangzott el, hogy vizsgálják meg a bevetett területeket. 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy elnapolják a napirendi pont tárgyalását, meg-
nézik az elvégzett munkát és a gyakorlókertben a fólia állításának lehetőségét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
137/2015.(VI.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Víztorony” helyén fóliakertészet kialakítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a „Víztorony” helyén fóliakertészet kialakítását megtárgyalta és úgy határozott, hogy döntését 
elhalasztja a következő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, valamint Képviselő-testületi ülésre. 
A továbbiakban megnézik az eddig elvégzett munkát a bevetett földterületeken és a gyakorló-
kertben a fóliasátor kialakításának lehetőségét. 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 16:30 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
               /:  dr. Csernus Tibor  :/                                                 /:  Ajtai Elemérné  :/ 
                     levezető elnök                                      a bizottság tagja 

 


