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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám:     110/2011.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 

január 12-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: dr. Vancsura István polgármester 
              Barna Sándor, Bartók István,  
              Csernák Csilla, dr. Csernus Tibor, 
              Kacziba Sándor, dr. Puliusné Sárdi Mária, 
              dr. Taricska Tibor, (8 fő) 
              dr. Menyhárt Anett jegyző                                      
             
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselő: dr. Vancsura Zoltán 
                                                     
              Külön meghívottak: 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, jelen van 8 fő.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kacziba Sándor és dr. Taricska Tibor 
képviselőket.  
 
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslattal 8 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontra.   
 
 
Javasolt napirendi pont: 
 
1.) Előterjesztés pályázatok előkészítése tárgyában.  
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontot.  
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi ponttal 8 igen szavazattal – el-
lenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett. 
 
A mai ülés rendkívüli ülés, és csak a meghívóban szereplő napirendi pont 
megtárgyalására kerül sor.  
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1.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés pályázatok előkészítése tárgyában. (Írásos anyag 

mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Három pályázati lehetőség van amit kiküldtünk, dönteni kell, hogy támo-
gatja-e a testület, mert rövidek a határidők. Három pályázatot találtunk az 
elmúlt időben amit célszerű lenne benyújtani. Egyik a határon átnyúló pá-
lyázat: Két testvértelepülés közösen tudna pályázni technikai eszközökre, 
amelyek a helyi médiáknak a lehetőségeit növelné, kábel tv, honlap és helyi 
újság vonatkozásában nyújtana segítséget. Február 14. a benyújtási határ-
idő, a pályázat írása angol nyelven kell, hogy történjen. Két árajánlatot 
kértünk be. Amennyiben ezek a technikai eszközök rendelkezésre állnak mind 
a két településen, akkor a pályázat lehetőséget ad arra, hogy a stúdiókban 
feladatot vállaló két személy egy éves bér és járulék költségeit fedezze. A 
pályázat keretében 25 millió Ft igényelhető, de nem biztos, hogy az egész 
összeget meg kellene pályázni, 5 % az önerő, de utófinanszírozott. Ha nyer akkor 
2012. évvége a megvalósulás időpontja, és a szennyvízberuházás időszakára esik.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Arról is volt szó, hogy ezt a pályázati lehetőséget érdemes megfutnunk, 
azt javasolnám, hogy ne az legyen célul kitűzve, hogy egy maximális techni-
kai parkot felállítsunk. Azt ki kell számolni, hogy a két személy bére egy-
értelmű legyen, és a feltétlenül szükséges technikai felszerelést biztosítsuk.   
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- A legutóbbi ülésen itt volt a Kiskun Tv képviselője, abból lesz valami?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Van több lehetőség, ezek közül ki kell választani azt ami számunkra kedvező. Most 
egy kicsit ki kellene várni, mert nyár elejére ez a pályázat eldől, amennyiben nem 
nyer felújítjuk ezeket a lehetőségeket. Most több vasat is tartunk a tűzben, pilla-
natnyilag ez lenne a kedvező és mindkét település profitálhatna belőle, és a két 
település lakói is jobban megismernék egymást, a kapcsolatok jobban kialakulnának.  
  
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Két-három hónappal ezelőtt amikor tárgyaltunk arról, hogy egy stúdiót 
tudnánk berendezni, kis technikai eszközök megvásárlásához kérnének pénzt, 
nekem úgy tűnik, hogy ez a pályázati pénz arra felhasználható lenne. Olyat 
is hallottam, hogy megnyerték a pályázatot, elkészítették és elfelejtették 
kifizetni. Itt mennyi lenne az összeg amit el lehetne nyerni?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- 25 millió maximum. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Ez az összeg mind a két település technikai fejlesztését megoldaná. Ebből 
a stúdió fenntartása és a két személy bére is meglenne.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ez a pályázat lehetőséget ad arra, hogy két helyi embert alkalmaznánk.  



 - 4 -

- dr. Vancsura Zoltán képviselő 16,30 órakor megérkezett a Képviselő-testületi 
ülésre, így a jelenlévő képviselők száma: 9 fő - 

 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Ha a technikai feltételek meglesznek akkor a gyerekeket is be lehetne 
vonni ebbe.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Nagyon rövid az idő és a két személyt is meg kell nevezni, és ezeknek 
megfelelő végzettségűeknek kell lenniük. A pályázatírónak ezeket mind be 
kell írni a pályázatba.  
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- Úgy gondolom, hogy a tordai településsel való tárgyalás alapja is fontos 
volna a mi számunkra, mivel ez közös kezdeményezés lenne.   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A tordai polgármester úrral már egyeztettem, ők ezt a témát ugyanúgy is-
merik mint mi, a település nagysága miatt nekünk célszerű irányítani ennek 
a menedzselését, ők mindennel maximálisan egyetértenek. 
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Elhangzott a pályázatírás, az elmúlt ülésen bizalmat szavaztunk a Németh 
Péter úrnak, ő ezt nem tudná elkészíteni?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ezt az anyagot ő készítette, és annak idején abban maradtunk, hogy ami 
közbeszerzéses pályázat azt külsős pályázatírókkal csináltatnánk, ami nem 
igényel közbeszerzést azt ő elkészíti. Az idő rövidsége miatt, és angol 
nyelven kell megírni ami nagyon pontos munkát igényel, és ez meghaladja az 
ő kompetenciáját. Két árajánlat érkezett, egyik az Innov Hungaricum Kft-
től, a másik Ferenczi Krisztinától érkezett.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Úgy döntött a testület Németh Péter alkalmazásakor, hogy a közbeszerzéses 
pályázatot nem ő csinálja, amihez nem kell közbeszerzés azt ő csinálja, er-
ről nem volt szó, csak arról, hogy a pályázatírásban ő részt vesz. Úgy értelmezem, 
hogy 2012. decemberében valósulna meg ez a pályázat, akkor indulna be ez a rend-
szer. Ez még majdnem két év, addig a Hájas Sándorék csinálnák amíg ez beindulna?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ha ez a pályázat nyerne akkor ebbe az irányba kellene menni.   
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Ezeknek a pályázatoknak alapja, hogy bele van építve a projektmenedzsment-
nek a költsége, nem fogja anyagi hátrány érni az önkormányzatot. Németh Péternek a 
munkája ebben nem elhanyagolható, ahhoz, hogy a pályázatot ne dobják vissza az nem 
egyemberes munka, a hozzá nem értését mutatja az aki nem így gondolja.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy az „Emberek közötti együttműködés jogcím pályá-
zat”-ot indítsa el a Képviselő-testület.  
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– elfogadja a javaslatot, hogy az „Emberek közötti együttműködés jogcím pá-
lyázat”-ot indítsuk el.  
 
„Emberek közötti együttműködés jogcím pályázat” írása: 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Két árajánlatunk van, az egyik az INNOV Hungaricum Kft árajánlata, rész-
letes anyagot küldtek, a tényleges ajánlat az utolsó oldalon van. Nehéz 
összehasonlítani a két árajánlatot, az INNOV árajánlata: a pályázati adat-
lap elkészítéséért 200 eFt + Áfa = 250 eFt. Ha magyar nyelvre is le kell 
fordítani akkor 1,70 Ft + Áfa/karakter összeget kérnek érte. A pályázati 
adatlap elkészítését és a pályázat összeállítását külön díjazás nélkül vál-
lalják, amennyiben a pályázat megvalósítása során a projekt menedzsment te-
vékenységét, valamint a PRAG eljárások kidolgozását társaságuktól vesszük 
igénybe előszerződés alapján. Projekt menedzsment feladatok ellátását havi 
bruttó 200 eFt összegért, a PRAG közbeszerzési feladatok ellátásának díja 
bruttó 500 EUR/eljárás.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Általában százalékban szokták meghatározni, hogy mennyit tehet ki a pro-
jektmenedzsment költsége.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A teljes költség maximum 10 %-a lehet a projektmenedzsment költsége, ebbe 
bele is kell férni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ha a Ferenczi Krisztina árajánlatát nézzük, akkor ez inkább közelít ehhez 
az összeghez, inkább még alatta is van. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Ferenczi Krisztinánál az az érdekes megnyilvánulás, hogy ő beleírja a pá-
lyázat előkészítésében szakmai segítségnyújtás, írja továbbá, hogy angol 
nyelvű megírása a pályázatnak, fordítási munkálatok, úgy érzem, hogy ő Pé-
tert is beépítené ebbe a folyamatba, ezt érdemes lett volna tisztázni. Írja 
továbbá, hogy Prag-os közbeszerzések lebonyolításában közreműködés, milyen 
szinten tér ki rá, ezt a folyamatot nem ő végezné, valószínűleg külön köz-
beszerzési bonyolítóra lenne szükség, így a költségek hasonlóan alakulnak 
mint az előző árajánlatnál.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- A kettő között van különbség, az egyik pénzügyileg merev, a másik konkrét 
összegekről beszél, százalékosan állítja be, nekünk teljesen mintegy, hogy 
kit vesz igénybe.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Az INNOV Kft egy csapat, bárkit könnyen előhúzhat, a Krisztina egyedül 
van, esetleg a Péterre támaszkodhat valamilyen szinten. Az egyik üzembizto-
sabb ajánlat, a másik egyszemélyes vállalkozás ahol van egy kis kockázat.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Én egy pályázatát láttam Ferenczi Krisztinának, őt is ismerem, ismerem a munkabí-
rását, eddig amit elvállalt el is készítette, és előnye, hogy itt van a közelben.  
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Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Százalékosan határozza meg az árajánlatát, és euró-ban, ő 100.000 euró-
hoz viszonyítja a számokat, azt gondolom, hogy próbáljuk meg Krisztinát, 
bízunk benne, hogy nem lesz rossz döntés, és olyan feltételekkel, hogy meg 
kell vele beszélni, hogy ez nem biztos, hogy 100.000 euró lesz, hanem keve-
sebb, és akkor annak a százalékában lesz meghatározva. Lényeges kérdés, még 
az Áfa, mert nem tűnik ki az ajánlatából, bár lehet, hogy ő még nem éri el 
az Áfa-kör határát, ezért nincs benne. Ezeket a kérdéseket kell vele elő-
ször tisztázni, hogy százalékosan a projekt összegéhez mérten és még lénye-
ges az is, hogy ez feleződik mivel közös pályázatról van szó.   
  
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Egy pályázat lesz, a költségekbe a tordaiak is beszállnak.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Egy kicsit nehéz a döntés, mert az INNOV vállalja, hogy amennyiben őt 
bízzuk meg projekt menedzsmenti feladatokkal, akkor az adatlap elkészítését 
és a pályázat összeállítását külön díjazás nélkül vállalják. A Krisztinánál 
100.000 euró 10 %-a 1000 euró havonta, a Kft-nél kb. 800 euró-ra jön ki ha-
vonta, az a kérdés csupán, hogy a két összeg hogyan viszonyul egymáshoz, és 
akkor a csapat oldalára billenne a mérleg.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Van még egy nyitott kérdés, amennyiben a projekt menedzsment díja benne 
van, akkor nem kapnak támogatást mert nincs külön díjazása neki.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A Kft árajánlata jobb, a Ferenczi Krisztináé olcsóbb.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Az INNOV Kft ajánlatában a második bekezdésben a pályázat beadásához 
szükséges díjak, itt nincs összeg, ez mennyi szokott lenni?  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Ezeket mindig beleteszik, ez egy általános szöveg a pályázattal kapcsolatban.  
- A kettes pályázati résznél két részre van bontva, kétfajta kulturális 
rendezvényről lehet szó, az egyik a nem hivatásos művészeti találkozó lenne 
ami kifejezetten helyi jellegű rendezvényt próbál megcélozni, a másik vo-
natkozásában pedig az a lényeg, hogy nem helyben történő, de tartósabb rendezvényt 
említ. Az iskolával történt-e egyeztetés, hogy nekik a programjukba ez beleférjen. 
A nem hivatásos művészeti találkozóra a tekerőlantos találkozó ráhúzható-e?   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A mi rendezvényeink beleférnek ebbe a pályázatba.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A harmadik pályázati rész a legnagyobb lélegzetvételű, az én olvasatomban 
az egyes pont az amit, első helyen kellene kiemelni, csak rövid a határidő. 
Sokat beszéltünk az iskola vonatkozásában a nyílászárókkal és a szigetelés-
sel kapcsolatban, ebbe a körbe a Polgármesteri Hivatal is beleférne mivel 
ez sincs túl jó állapotban, a Művelődési Ház szintén, ezek olyan kérdések 
amikre elsősorban koncentrálni kellene.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ezekre vannak külön pályázatok.  

 
- Csernák Csilla képviselő 17,18 órakor kiment a Képviselő-testületi ülésről, így a 

jelenlévő képviselők száma: 8 fő – 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Néztem a pályázatot és ott kezdődik, hogy minősített élelmiszerek kelle-
nek, Tiszaalpár vonatkozásában nem túl sok minősített élelmiszerrel rendel-
kezünk. Az 5-ös pontban leírja, hogy „a projektnek kötelező része a forgal-
mazandó élelmiszerek körét meghatározó, a térségi és környezeti tartalmat 
egyszerre hordozó minősítési kritériumrendszer és védjegy kialakítása, be-
vezetése.” Ezekre valamilyen szakmai bizottságot is kell működtetni, aki 
ezeket majd minősíti, szerintem ezt nagyon nehéz tartalommal megtölteni. 
Ezt fent kell tartani és működtetni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ebbe az irányba kell elmozdulni, mert ez lesz a jövő zenéje, ha ennek 
megteremtjük a technikai feltételeit, emellé lehetne csinálni egy minősítő 
laboratóriumot is, amire lenne igény a környéken. Azt látom, hogy ez egy 
nagy lehetőség, ebben egy bújtatott vásárcsarnok benne van, aminek a költ-
sége benne van, és benne van az a rész amit nekünk hozzá kell tenni, és 
megteremteni a lehetőséget.  
 
- Csernák Csilla képviselő 17,23 órakor visszajött a Képviselő-testületi ülésre, 

így a jelenlévő képviselők száma: 9 fő – 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- Az a baj, hogy tartalommal nem tudjuk kitölteni.  
 
- dr. Csernus Tibor képviselő 17,28 órakor eltávozott a Képviselő-testületi ülés-

ről, így a jelenlévő képviselők száma: 8 fő – 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja az IPA 2.2.2. Emberek közötti együttműködés jogcím 
pályázat beadását a teljes összeggel.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozza:  
 
1/2011. (I.12.) Kth.  
 
Előterjesztés az IPA 2.2.2. Emberek közötti együttműködés jogcím pályázat 
előkészítése tárgyában.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy az Önkormányzat pályázatot munkáljon ki és nyújtson be a Magyarország 
Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, az IPA 2.2.2. Em-
berek közötti együttműködés jogcím pályázatra. Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges 5 % mér-
tékű önerőt, azaz 750.000.- Ft-ot a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési felada-
tok költségeinek fedezésére kötelezettséget vállaljon az Önkormányzat nevé-
ben.  

================== 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy az IPA 2.2.2. Emberek közötti együttműködés 
jogcím pályázat írásával Ferenczi Krisztinát bízza meg a Képviselő-testület 
a beadott árajánlata alapján.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózko-
dással – az alábbi határozatot hozza:  
 
2/2011. (I.12.) Kth.  
 
Az IPA 2.2.2. Emberek közötti együttműködés jogcím pályázat írásával kap-
csolatos árajánlat.  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az IPA 2.2.2. Embe-
rek közötti együttműködés jogcím pályázat írásával Ferenczi Krisztina (Kis-
kunfélegyháza) ajánlattevőt bízza meg.  

=================== 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Tíz perc szünetet rendel el.  
 

- S Z Ü N E T - 
- 17,47 – 17,57 - 

 
Nemzeti Kulturális Alap, Közművelődési Kollégium pályázatai: 
 
- dr. Vancsura István polgármester átadja az ülés vezetését Bartók István alpolgár-
mesternek és kimegy a testületi ülésről mivel vendégei érkeztek, így a jelenlévő 

képviselők száma: 7 fő - 
 
Dr. Vancsura István polgármester távollétében a Képviselő-testületi ülés 
vezetését Bartók István alpolgármester veszi át, aki felkéri jegyző asz-
szonyt, hogy ismertesse a pályázatokat.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Január 28-ig kell beadni a pályázatokat melyek 100 %-os támogatottságúak, 
azt kell eldönteni, hogy a Képviselő-testület menetközben akarja-e látni a 
pályázat előkészítését.   
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Németh Péter úr el tudja készíteni ezeket a pályázatokat?  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Igen.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap, Közművelődési Kollé-
gium által kiírt pályázatokat az önkormányzat benyújtsa-e? 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza:  
 
3/2011. (I.12.) Kth.  
 
Nemzeti Kulturális Alap, Közművelődési Kollégium által kiírt pályázatok be-
nyújtása.  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy az Önkormányzat pályázatot munkáljon ki és nyújtson be a Nemzeti Kul-
turális Alap, Közművelődési Szakmai Kollégiumának 2008, és 2032 altéma kód-
számú pályázataira. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatokat szakmailag részletesen 
munkáltassa ki és határidőre az Önkormányzat nevében nyújtsa be, amennyiben 
az Önkormányzat valamennyi szakmai feltételnek megfelel.  

=================== 
 
- dr. Vancsura István polgármester 17,55 órakor visszajött a Képviselő-testületi 

ülésre, így a jelenlévő képviselők száma: 8 fő - 
 
KEOP „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, 
terjedésüket elősegítő mintaprojektek” pályázat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Több lehetőséget ad a 3-as számú pályázat, ez a piac olyan lehetőség amit 
más pályázatban nem lehet látni. Régen a környék legjobb piaca volt a mi-
énk, ha ezt megcsináljuk akkor újból az lehet.  
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- Először a mezőgazdaságot kell talpra állítani, nem a piacot megépíteni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Óriási lehetőséget ad arra, hogy fejlődjünk, a település önellátásának a 
kérdését is megoldaná.  
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- Ez a pályázati kiírás nem erről szól.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Nekünk az hiányzik, hogy nincs egy kulturált helyünk kialakítva a piac 
részére.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Ennek az üzemeltetése lehet egy jó költségvetést hozó döntés, de lehet 
belőle bukás is.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Ahol szinte csak a mezőgazdaságból élnek, ott nem olyan kockázatos. Ha 
így nézzük nem lehet belevágni semmibe.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Ha a TÉSZ idejön, akkor ennek nem lesz aktualitása, mert azt ígérték, 
hogy ott is lehet vásárolni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ha megnézzük a kormányprogramot szorgalmazzák a piac ötletét, vagy inkább 
osszuk ki segélyként, vagy azt a terméket amit megtermelnek ár alatt el le-
het adni. A helyi termelőknek kellene lehetőséget biztosítani, ebben benne 
van a szociális rész is, amiben az önkormányzatot semmi nem gátolja. Nekünk 
most ez nagy lehetőség lenne.  
 



 - 10 -

Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Addig kellene megcsinálni amíg Lakiteleknek eszébe nem jut.  
 
Csernák Csilla, képviselő: 
 
- Ha nem csináljuk meg, akkor egy nagy lehetőséget szalasztunk el.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ez kormányprogram, ha a helyi szervezet szembe megy vele akkor nincs ér-
telme neki.  
 
 
- dr. Puliusné Sárdi Mária képviselő 18,28 órakor eltávozott a Képviselő-testületi 

ülésről, így a jelenlévő képviselők száma: 7 fő - 
  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Miért nem működik, miért nem üzemképes a piac? 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- Magától értődő az a miliő ami ott van, nem egészen kulturált körülmények 
vannak a jelenlegi piac területén.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Nincs olyan helyünk ami ennek megfelelne?  
 
Csernák Csilla, képviselő: 
 
- Miért nincs piac, miért nincs forgalom, nem mennek ki mert olyan a kör-
nyezet, hogy nem felel meg piacnak.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Nincsenek meg a megfelelő körülmények.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Ahol van piaccsarnok és jól működik, meg kellene kérdezni hogyan csinálják?   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Egy kisebb településen kellene megnézni.  
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
- Tökéletesen megértem a kormányprogramot, az itt ülő képviselők tudják ho-
gyan tudnánk a falut szebbé tenni, ezzel egyetértek, de az elkövetkező két 
évben az önkormányzatoknak nem ad több támogatást a Kormány. Most rossz az 
időzítés az ilyen pályázatokra. Annak idején majd a fenntartási költségeket 
is elő kell teremteni, ha belekezdünk a szennyvízberuházásba nem is lesz 
olyan egyszerű dolog.  
 
Csernák Csilla, képviselő: 
 
- A nyugdíjasok is ki tudnák egészíteni ezzel a kis jövedelemmel a nyugdí-
jukat.  
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Az Interneten időközben megtaláltuk, hogy ezt a pályázatot decemberben 
felfüggesztették.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Reméljük, hogy januárban újra ki fogják írni a pályázatot, és ez a vita 
nem volt hiábavaló.  
 
- Mivel több napirendi pont nincs; a rendkívüli Képviselő-testületi ülést 
18,45 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 

           
 
 

/: dr. Vancsura István :/              /: dr. Menyhárt Anett :/ 
polgármester                             jegyző 

    
 
 

   /: Kacziba Sándor :/                /: dr. Taricska Tibor :/ 
        jegyzőkönyv-hitelesítő                jegyzőkönyv-hitelesítő 
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