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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 210-30/2012./P 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2012. szeptember 19-én tartott nyílt ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Barna Sándor, Csernák Csilla, 
                       Dr. Csernus Tibor, Gyıri István, 
                       Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária (6 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
                       Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
                       Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
                       Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
                       Kiss Mária óvodavezetı 
                       Gibárszki Sándorné volt iskolaigazgató 
                       Bársony Andrásné pedagógus 
                       Endre Mihály iskolaigazgató helyettes 
                       Ajtai Elemérné CNÖ elnök 
                       Kontra György Trió Tv részérıl 
                       Bartucz István településüzemeltetı 
                       Alács Gyuláné belsı ellenır 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszönti Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetıt, aki az elsı 
bizottsági ülésen vesz részt. Köszönti Dr. Méhész László jegyzı urat, aki szintén elıször vesz 
részt a bizottság munkájában. Köszönti polgármester urat, alpolgármester urat, 
képviselıtársakat, az iskola részérıl megjelent összes vendéget, belsı ellenır asszonyt, 
önkormányzati dolgozókat, illetve a Trió Tv munkatársait. 
16,29 órakor megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6 fı bizottsági tag van jelen. 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár belsı ellenırzési vizsgálatának  
    tapasztalatai alapján elvégzendı feladatok ütemterve (zárt ülés) 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 



 3 

 
2. Pénzügyi beszámoló 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
3. Elıterjesztés, javaslat a 2012. évi X. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó,  
    II. Országos Kosárfonó Találkozó, Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-napi 
    vásárának rendezvényeire 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
4. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában tartandó 
    igazgatási szünet elrendelésérıl 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
5. Elıterjesztés Lakitelek Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatási kérelméhez 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
6. Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának „Nemzeti finanszírozású  
    önkormányzati pályázatok” tárgyában 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
7. Tájékoztató Együttmőködési megállapodás tervezetrıl Magyarfalva – Tiszaalpár 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
8. Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek biztosítása és Szervezeti és Mőködési 
    Szabályzata 
    Elıterjesztı: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
9. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Alapító Okiratának 
    módosítására 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
10. Elıterjesztés a Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 2. sz. alatti háziorvosi rendelıbe való  
      akadálymentes bejutást biztosító rámpa építésére 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
11. Egyéb bejelentések 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés a javasolt napirendi pontokhoz. 
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Gibárszki Sándorné, volt iskolaigazgató: 
 
Szeretném kérni, hogy az elsı napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a bizottság. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Zárt ülésként van feltüntetve az elsı napirendi pont. 
 
Gibárszki Sándorné, volt iskolaigazgató: 
 
Elnézést, nem kaptam meghívót. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel további kiegészítés, javaslat nincs, szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontokkal 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – egyetértett. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés 16,32 órakor zárt ülés keretében folytatódik 
tovább. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés 16,47 órakor nyílt ülés keretében folytatódik 
tovább. 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Pénzügyi beszámoló 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ez az anyag múlt hét pénteken megküldésre került. Az elıterjesztés alapján 372.274 e Ft a 
bevétel, illetve 381.004 e Ft a kiadás. 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Látjuk azt, hogy az elsı félévben 8.730 e Ft hiány mutatkozik. Tudomásom szerint az 
önkormányzatnál ingatlanok kerültek eladásra. Amikor bontásra kerülnek ingatlanok, a 
téglából származó árbevételt nem látom feltüntetve. Nem látom a nyílászáróknak a sorsát. 
Történt-e árverezés, volt-e leltárfelvétel, selejtezési bizottság, meg volt-e állapítva az ára. 
Ezeket az összegeket nem látom.  Az idegenforgalmi adóból származó bevételek viszont 
nagyon kismértékőek.  
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Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Ha valakinek kérdése van, állok rendelkezésre. Üljünk le, beszéljük meg, de ne keverjük 
össze a Kft. és az önkormányzat dolgait.  
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Szerintem nagyon világos kérdés volt. Amikor az újfalusi óvodánál bontás volt és a 
nyílászárók felszabadultak, azokat leltárba kellett volna venni, le kellett volna selejtezni, árat 
szabni neki, nem pedig széthordani. Egy kismérető téglának még bontva is 70,- Ft az értéke. 
Milliós tételeket széthordtak Tiszaalpár Önkormányzatánál.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az a javaslatom, hogy ha ilyen törvénytelenségeket találsz, akkor írásban nyújtsd be a 
kormányhivatal felé.  
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Szeretném felhívni Gyıri István képviselı úr figyelmét, hogy elıször gyızıdjön meg arról, 
hogy mi a valóság, utána rágalmazzon meg bárkit is. Aki eddig figyelte ennek a menetét az 
tudja, hogy minden megvan, semmi nem veszett el. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítésérıl szóló elıterjesztést.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
193/2012. (IX.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

==================== 
 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés, javaslat a 2012. évi X. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó,  
                 II. Országos Kosárfonó Találkozó, Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
                 Mihály-napi vásárának rendezvényeire 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztés kiosztásra került az ülés elıtt. Egy megjegyzést főznék hozzá, hogy 
bizottsági, illetve testületi döntés nélkül ezekkel a pontokkal már egy hete lehetett találkozni. 
Ha csütörtökön azt határozná a testület, hogy nem kívánja ezt a rendezvényt megtartani, akkor 
kíváncsi lennék arra, hogy ki és mit mondana Tiszaalpár lakosságának. Elıtte egy héttel 
testületi és bizottsági döntés nélkül kimegy a program, kimennek különbözı felhívások, ki 
hogyan támogassa a rendezvényt. Ilyen esetben kérdések merülnek fel bennem. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondtam az Ügyrendi Bizottsági ülésen is, hogy mindaddig, amíg Szerényi Bélától, aki 
ennek a rendezvénynek a kulcsembere, nem kaptunk részletes programokat és azt, hogy kik 
jönnek, addig nem tudtuk beadni. De nem áll meg az élet, mert ez a hónap utolsó napján, 
Szent Mihály napon megrendezésre kerül, amely a 10. alkalom lesz. Meg lehet szakítani ezt a 
sorozatot, ezt a hagyományt, de azt gondolom, hogy ennek a testületnek illik ezt támogatni 
még akkor is, ha késın került a részletes program beterjesztésre. Az, hogy programtervezetek 
keringtek, véleményeket kértünk, azt gondolom, hogy természetes, mert e-nélkül programot 
nem lehet felállítani. Kérem a képviselıtársaim pozitív hozzáállását. Ne mindig abból 
induljunk ki, hogy mi volt a rossz, hanem próbáljuk meg egy kicsit a jót is meglátni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Kívánom, hogy olyan jól sikerüljön ez a mostani rendezvény, mint az elmúlt évben. Úgy 
gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe volt az óvodának és a hivatal dolgozóinak is. 
Köszönjük szépen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Eddig három cégtıl érkezett összeg a bankszámlára a Fókusz Takarékszövetkezethez, 
összesen kb. 100.000,- Ft. Polgármester úr említette, hogy kb. 150 személy 
megvendégelésérıl van szó, ami 150.000,- Ft körüli összeg.  
 
- Szavazásra bocsátja a 2012. évi X. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó, II. Országos 
Kosárfonó Találkozó, Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-napi vásárának 
rendezvényeirıl szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
194/2012. (IX. 19.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2012. évi X. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó, 
II. Országos Kosárfonó Találkozó, Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-napi 
vásárának rendezvényeirıl szóló határozat-tervezettel egyetért és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra.  
 

===================== 
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4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban 
                 tartandó igazgatási szünet elrendelésérıl 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2012. december 17. és 2013. január 2. közötti idıszakban lenne az igazgatási szünet. 
Átadnám a szót a jegyzı úrnak. 
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Tisztelt Bizottság! Az Ügyrendi Bizottság elıtt is elmondtam, hogy ennek az-az alap oka, 
hogy amikor elkezdtük a munkát az önkormányzatnál, tapasztaltuk, hogy a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói részérıl nagyon sok szabadság bentmaradt. Olyan gyakorlat is kialakult 
valamilyen oknál fogva, hogy a dolgozók ugyan kiveszik a szabadságot, de bejönnek és 
végzik a dolgaikat. Ez a mi elképzelésünkbe nem fér bele, hiszen a dolgozóknak jár a 
szabadság. A felnövekedett szabadságokra való tekintettel javasoljuk bevezetni az igazgatási 
szünetet az említett idıpontban. Ez részint megtakarítás is a téli főtés, világítás stb. 
szempontból, tehát gyakorlatilag kettıs haszna lenne. Egyrészt a Polgármesteri Hivatal 
fenntartási költségei csökkennek, másrészt a dolgozók nagy része kipiheni a fáradalmait és 
jogszerően kiveszi a szabadságát. Annál is inkább, mert ezt jelenléti ív alapján a Munkaügyi 
Felügyelıség ellenırizheti. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban 
tartandó igazgatási szünet elrendelésérıl szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
195/2012. (IX. 19.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalban tartandó igazgatási szünet elrendelésérıl szóló határozat-tervezettel egyetért és 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

====================== 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Lakitelek Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatási kérelméhez 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lakitelek Tőzoltó Egyesülete 20.000,- Ft-os támogatást kér a Képviselı-testülettıl. A kapott 
támogatás felhasználásáról 2013. január 15-ig írásban kell elszámolniuk az önkormányzat 
felé. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, nem támogatta. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a 20.000,- Ft megadását támogassa. Indokaim a 
következık: A Tőzoltó Egyesület levelében leírja, hogy a katasztrófavédelemrıl és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, valamint az 
Országos Tőzvédelmi szabályzatról  szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet egy alapjaiban új 
szemlélető katasztrófavédelmi struktúrát hozott létre Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ha 
mi bizonyos rendezvényeket tartunk, aminek a létszáma x fıt meghaladja, akkor elızetesen 
egy hónappal elıtte le kell jelenteni, elkészíteni a tőzvédelmi, menekülési és egyéb tervezetét. 
Ebbe nekünk Lakitelek Tőzoltó Egyesülete a falunapok kapcsán segített és segít a Mihály-
napi rendezvény megszervezésének a biztosításában is. Jelenleg településünkön nem tudok 
olyan személyrıl aki ezt el tudná készíteni és azt gondolom, hogy a büntetés az ennek a 
többszöröse lenne. Ezért javaslom a 20.000,- Ft megadását részükre. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A kezdeményezés jónak mondható. Az a kérdés merül fel bennem, hogy a velük való 
együttmőködési megállapodás a jövıre nézve egységes feltétele-e az ilyen típusú 
rendezvények háttérbiztosításához, vagy adott esetben más szintet is be kell ebbe vonni. 
Ha adott esetben hivatásos önkormányzati tőzoltóságot kell felkérni erre a feladatra, akkor 
nehogy ez kvázi kidobott pénz legyen. Magam részérıl támogatandónak tartom ha ezen a 
szinten meg tudjuk oldani az ügyet, akkor ez egy elfogadható kezdeményezés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Én is ezt kérdeztem az Ügyrendi Bizottsági ülésen, hogy egy ilyen önkéntes tőzoltóság a 
hatósági dolgokat intézheti-e. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez nem azt jelenti, hanem magát az engedélyezés elkészítését, ami több oldalas anyag. Nem 
tudok olyat a településen, aki ilyen szakszerően el tudja készíteni. Azt meg külön köszönöm, 
hogy képviselı úr felvetette, hogy egy megállapodást lenne célszerő velük kötni, hogy a 
továbbiakban ezt vállalják-e és ennek mi a feltétele. Eddig ez egy szóbeli megállapodás volt, 
nincs írásos megállapodás velük.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Nem láttam a nyomtatványt, hogy ez a katasztrófavédelmi terv mit tartalmaz. Ha ebben most 
közremőködtek és ezt honoráljuk, ezzel egyetértek. Viszont ha a jövıre nézve ez nem olyan 
bonyolult feladat és adott esetben a hivatal részérıl is felkérhetı valaki, hogy ugyanerre a 
sémára át tudja ezt a dolgot interpretálni a következı rendezvényre, akkor viszont ezt meg 
kell próbálni. Ha nincs szükség arra, hogy itt folyamatosan ilyen dolgokban járatos szakember 
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legyen és ha ezt a hivatal is elıkészítheti, akkor meg kell próbálni. Ha nem, akkor viszont 
ettıl egy kicsit részletesebb dolgot kell elıkészíteni. Az elmúlt idıszakra ezt jogosnak tartom, 
a jövıre nézve pedig legyen megvizsgálva, hogy mekkora szakmaiságot kíván ennek a 
nyomtatványnak az összeállítása. Ha a hivatali dolgozók meg tudják oldani, akkor talán 
megoldható hivatali berkeken belül is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az lenne a módosító javaslatom, hogy polgármester úr terjesszen elı egy együttmőködési 
megállapodás tervezetet Lakitelek Önkéntes Tőzoltó Egyesületével, ami a következı 
bizottsági, illetve testületi ülésre kerüljön beterjesztésre. Az együttmőködési megállapodás 
tartalmának tudatában ítéljük meg nekik a 20.000,- Ft-os támogatást. 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Annyi hozzászólásom lenne, hogy mivel megszigorodtak ezek a törvények, a hivatal részérıl 
is kötelezı lenne egy ilyen vizsgálatot elvégeztetni. Hány személy tartózkodhat bizonyos 
rendezvényeken, hogyan tudnak embereket kimenekíteni. Úgy érzem, hogy erre hatóságot 
kellene felkérni és nem ilyen egyesületet.  
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Az úgynevezett zenés, táncos szórakozás rendezésérıl szóló kormányrendelet konkrétan 
szabályozza, hogy hány résztvevıtıl kell bizonyos fokú polgárvédelmi alakulatot 
mozgósítani, kihelyezni: 1000 fı felett. Szabadtéri rendezvény esetében pedig a 
katasztrófavédelem megfelelı szakembergárdáját kell kirendelni és a menekülıútvonalat 
biztosítani. A kultúrháznak is van egy befogadóképessége, ami nem lehet több 300 fınél. A 
befogadóképesség alapján menekülıútvonalakat kell biztosítani és a tőzoltó berendezéseket 
üzemképes és megfelelıen feltöltött állapotban kell tartani. A jegyzı köteles évente 
szakhatóságok bevonásával megvizsgáltatni ezeknek az önkormányzati zárt tereknek a 
rendezvény elıtti állapotát. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha jól látom az elıterjesztésben a mostani Bársony Mihály Tekerılantos Találkozóra ez a terv 
már elkészült. Az lenne a kérdésem, hogy megtörtént-e a tőzoltósághoz való eljuttatása, 
illetve meg van-e annak a szervezése, hogy a katasztrófavédelem jelen legyen a 
rendezvényen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tudomásom szerint igen, 30 nappal elıtte be kell jelenteni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, az általa tett módosító javaslatot, mely szerint polgármester úr terjesszen 
elı egy együttmőködési megállapodás tervezet Lakitelek Önkéntes Tőzoltó Egyesületével, 
ami a következı rendes Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, illetve a Képviselı-testületi ülésre 
kerüljön beterjesztésre. Amennyiben ezt a megállapodás tervezetet a Képviselı-testület 
elfogadja, azzal párhuzamosan a 20.000,- Ft-os támogatást ítélje meg a tőzoltó egyesületnek. 
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Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A 20.000,- Ft-ról most kellene szavazni, mert ez egy elvégzett tevékenység. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ez egy újabb módosító javaslat, ezt teszem fel elıször szavazásra. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy 20.000,- Ft-tal már most támogassuk Lakitelek Önkéntes Tőzoltó 
Egyesületét.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással –  
nem fogadta el a javaslatot. Holnap a Képviselı-testület fog ebben döntést hozni. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy polgármester úr terjesszen elı egy együttmőködési megállapodás 
tervezet Lakitelek Önkéntes Tőzoltó Egyesületével, ami a következı rendes Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsági, illetve a Képviselı-testületi ülésre kerüljön beterjesztésre. Amennyiben 
ezt a megállapodás tervezetet a Képviselı-testület elfogadja, azzal párhuzamosan a 20.000,- 
Ft-os támogatást ítéljük meg a tőzoltó egyesületnek. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
196/2012. (IX.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy 
polgármester úr terjesszen elı egy együttmőködési megállapodás tervezet Lakitelek Önkéntes 
Tőzoltó Egyesületével, ami a következı rendes Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, illetve a 
Képviselı-testületi ülésre kerüljön beterjesztésre. Amennyiben ezt a megállapodás tervezetet 
a Képviselı-testület elfogadja, azzal párhuzamosan a 20.000,- Ft-os támogatás legyen 
megítélve a tőzoltó egyesületnek. 
 

===================== 
 
6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának „Nemzeti finanszírozású 
                 önkormányzati pályázatok” tárgyában 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztést mindenki megkapta. Sajnálatos esemény, hogy a tornacsarnok tetıfelújításra 
beadott pályamő forráshiány miatt nem kapott támogatást, a BM jogcímre közel ötszörös volt 
a települési önkormányzatok túligénylése. 
A „Tiszaalpári Helyi Termék Védjegyrendszer fejlesztése” és a „Tiszaalpári külterületi 
földutak karbantartását biztosító eszközök beszerzése” címő pályázatok benyújtásáról az 
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elızı testületi ülésen döntöttünk. Nem tudtam átnézni a számadatokat, de azt kiolvastam 
belıle, hogy sokszoros túljelentkezés van.  
Mivel kérdés, hozzászólás nincs és ez a napirendi pont tájékoztató, nem kell róla szavazni, 
ezért rátérünk a következı napirendi pontra.  
 
7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztató Együttmőködési megállapodás tervezetrıl Magyarfalva – Tiszaalpár 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Jakabszálláson kialakításra került Magyarország kicsiben. Magyarfalva gondoskodik arról, 
hogy ebben a kis Magyarország makettben elhelyezhetı legyen Tiszaalpár „Malomköve”.  
Úgy vettem ki polgármester úr szavából, hogy egy sírköves elkészíti a követ és azon felül más 
összegbe ez nem kerül az önkormányzatnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez egy lehetıség arra, hogy a Képviselı-testülettel elmenjünk oda és megtekintsük. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Az együttmőködési megállapodás 2. oldalán az szerepel, hogy maximum 1, azaz egy méter 
átmérıjő malomkı, a Tiszaalpár vállalásai körében pedig maximum 0,5 méter, azaz 50 cm 
szerepel. 
Az anyag: eredeti malomkı, vagy térhálóval öntött fagyálló beton malomkı. 
Azért vetettem ezt fel, mert nehogy olyat vigyünk oda, amit nem fogadnak be. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Maga a malomkı csak a formáját jelenti, anyagát tekintve maradandó és idıjárásálló legyen. 
 

Csernák Csilla bizottsági tag 17,25 órakor kiment a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 

 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Jó lenne tudni, hogy ez mibe fog kerülni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Erre volt az-az Ügyrendi Bizottsági javaslat, hogy kérjünk be erre három árajánlatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Tiszaalpárt ábrázoló malomkı elkészítésére három árajánlat 
legyen bekérve és ezek ismeretében döntsön a Képviselı-testület. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
197/2012. (IX.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
Tiszaalpárt ábrázoló malomkı elkészítésére három árajánlat legyen bekérve. Az árajánlatok 
megismerése után szülessen ebben a tárgyban döntés.  
 

======================= 
 

Csernák Csilla bizottsági tag 17,30 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 

 
8.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: A Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek biztosítása és Szervezeti és  
                 Mőködési Szabályzata 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadnám a szót a csoportvezetı asszonynak. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Az elıterjesztés arról szól elsısorban, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezetét a Képviselı-
testület egy korábbi döntése alapján az Ügyrend szabályozta. Az Ügyrend a vonatkozó 
jogszabályok és a szervezetbeli és mőködésbeli tényleges szabályok változása folytán ma már 
nem megfelelı. Nem képes szabályozni egy jelenleg szükséges költséghatékony szervezet 
mőködését. Ez lehetıség egy jól strukturált szervezet kialakítására. 
A megalkotás másik oka nyilvánvalóan ebbıl fakad. Jelenleg 15 fı köztisztviselıvel és pár 
segítıvel, közfoglalkoztatottal dolgozik a szervezet. A munkaköri leírások szerint a 15 
munkatárs sajnálatos módon a munkakörök átláthatatlansága és szervezetlensége miatt 
túlterhelt. A feladatokat nehezen tudják végezni, határidıcsúszások is elıfordulnak. Januártól 
a közigazgatásban az átalakítások továbbfolytatódnak, három kollegát elvisz a járás. Mint 
mondtam most is nehézkesen mőködik a hivatal, ezért ezt a három fıt pótolni kell. Továbbá 
jelenleg az anyakönyvvezetınk négy órában dolgozik. Ezt a munkát a településnek 
mindenképpen el kell látni, a járástól függetlenül. 
Az átszervezések kapcsán azon is idıben el kell gondolkodni, hogy a jövıben merrefelé 
irányítsa az önkormányzat a tevékenységét, melyhez a Polgármesteri Hivatalnak igazodnia 
kell. A településfejlesztés az olyan abszolút terület, ami mindenképpen a Képviselı-testület 
figyelmébe ajánlható. 
Javasoljuk, hogy az Szervezeti és Mőködési Szabályzat elfogadása mellett, határozzon el 
létszámemelést a tisztelt képviselı-testület. A létszámemelésre tett mostani javaslatunk 
lényegében egy fokozatosan felépülı hosszabb távú koncepció része. Ez azt jelenti, hogy az 
anyakönyvvezetı kivételével a többi álláshelyet a már itt foglalkoztatott, ismert, gyakorlott, 
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helyi kollegákkal szeretnénk betölteni, akiket közfoglalkoztatásban már megismertünk. İk a 
szerzıdésük lejártával kerülnének köztisztviselıi státuszba október, november és december 
hónap folyamán az írásos elıterjesztés szerint. Az anyakönyvvezetı esetében a négy órás 
dolgozót nyolc órás munkakörbe kellene továbbfoglalkoztatni, a járás miatt elvonásra kerülı 
létszámot pedig pótolni kellene. Csak, hogy érzékelhetı legyen a probléma: a gazdasági 
vezetınket akarják elvinni, hatósági ügyekben eljáró fıiskolai igazgatás-szervezıi 
képesítéssel rendelkezı ügyintézıt, illetıleg olyan ügykezelıt, aki eddig a képviselı-testületi 
jegyzıkönyveket is vezette, tehát nélkülözhetetlen.  
Kérem, hogy támogassa a bizottság a javaslatunkat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2013. január 1-jétıl, amikor a három személy elmegy a Járási Hivatalhoz, akkor lennének 
ezek a személyek felvéve? 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztés 34. oldalán vagyongazdálkodási csoport szerepel, a 35. oldalon pedig 
városgazdálkodási csoport. Gondolom, elírás történt. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Elnézést kérek, igen elírás történt. Természetesen nem városgazdálkodási csoportról, hanem 
vagyongazdálkodási csoportról van szó. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Természetes az, hogy egy bevált dolgozónak az elkerülése mindig problémát okoz. Az elmúlt 
idıszakban az iskola is érintett volt a pénzügyi vezetıt illetıen, most az önkormányzat is, így 
biztos, hogy kellı körültekintéssel kell eljárni annak érdekében, hogy a mőködıképesség 
fennmaradhasson. Zajlik az iskolának az átvétele, tehát az is egy napirenden lévı kérdéskör. 
Mellette egy nehezen pótolható pénzügyi szakember elvesztéséhez is fel kell készülni, tehát 
mindenképpen lehetıleg sérülésmentesen kell ezt a kérdéskört megoldani.  
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Mindent megtesz a hivatal vezetése azért, hogy a kormányhivatal által kijelölt személyek 
megtarthatók legyenek. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Hogyan tevıdik össze az 5 státusz? 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
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A három kollega utánpótlására, akik elkerülnek a Járási Hivatalhoz és plusz két fıt szeretnénk 
arra, hogy idıben elkezdjük annak a szakembergárdának a kinevelését, akik a 
településfejlesztéssel tudnak majd foglalkozni. Az anyakönyvvezetı négy órában dolgozik, de 
minél hamarabb nyolc órában szeretnénk foglalkoztatni. 
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Hamarosan az iskola és az óvoda gazdasági és pénzügyi munkája az önkormányzathoz kerül. 
Akkorára, amire az önkormányzatnak ezt a munkát el kell végezni, akkorára készen kell lenni 
ezekkel az átszervezésekkel. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
2013-ra vonatkozó egészen pontos jogszabályokat és szabályozókat nem ismerünk. Mi az 
eddigi tervezetek alapján tudunk elıkészülni. Ezt a kérdést még egy kicsit félretenném. Majd 
amikor odaérünk, akkor tudunk ezzel foglalkozni egészen pontosan. 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Az, hogy a járás elvisz három fıt, az azt jelenti, hogy a feladatot is el fogják vinni. Annak 
örülnék, hogy ha a polgármester úr meg tudna gyızni arról, hogy a 2013-as költségvetésbıl 
ezeknek a plusz személyeknek a jövedelmét mibıl tudja elıteremteni. Én ennek a fedezetét 
nem látom az önkormányzat költségvetésében. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Az írásos anyag tartalmazza a választ. Háromfelé kell csoportosítani a létszámmal kapcsolatos 
problémakört, a mőködés biztosításához tett javaslatunkat. Anyakönyvvezetı nélkül nem tud 
mőködni az önkormányzat. A három fı kérésének indoka, hogy a feladatokat vagy azok egy 
részét, amelyeket ık ellátnak, továbbra is szükséges a hivatalnak ellátnia, ezért szükséges a 
pótlásuk. A harmadik csoport pedig egy jövıbeli építkezés, fejlesztés lehetıségét szolgálja. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szeretném kiegészíteni és hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen 2013. január 1-jéig látunk el. 
Ennek megfelelıen kell az átalakítást csinálni. Ez a dolog még azzal is főszerezıdik, hogy a 
kistérség megszőnik, ezeket a feladatokat is meg kell oldanunk.  
Az biztos, hogy a három fıt adnunk kell. Ha Tiszaugtól, Szentkirálytól elvisznek három-
három fıt, akkor mi nem kapálózhatunk, hogy mi csak kettıt adunk.  
A költségvetést pedig a testület hagyja jóvá nem a polgármester. Ebben az én lehetıségem 
ugyanannyi, mint Gyıri képviselı úré. 
A bıvítéseknél figyelembe kell venni azokat az önkormányzati feladatokat is, amik biztosan 
ittmaradnak.  A településüzemeltetésben a két gépészünk nagyon feszített tempóban dolgozik. 
Megfontolásra javaslom még egy gépész felvételét, hogy zökkenımentesen tudjon mőködni a 
településüzemeltetés. Dönteni kell a testületnek a Kft. ügyében is, hogy adunk át részére 
feladatot vagy nem. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı:  
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Van két közmunkás, akiknek november 30-án jár le a szerzıdése. Érdemes lenne azon 
elgondolkodni, hogy vegye fel ıket a testület, mert ezt az évet nem terhelné csak két hónap 
munkabér. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az a baj, hogy ezeket az embereket nem Pista bácsi, nem a polgármester fizeti, hanem a 
Képviselı-testület költségvetésébıl kell kigazdálkodni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Még mindig arról a két személyrıl kérdeznék, hogy mi lesz a feladatuk. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
A vagyongazdálkodási csoporton belül településüzemeltetési és fejlesztési feladatokat fognak 
ellátni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mit jelentene ez? 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Többek között a településüzemeltetés jelenti a parkok gondozását, az utakkal kapcsolatos 
hatósági és egyéb közremőködıi feladatok ellátását, a közmunkaprogramban a szervezések 
ellátását. Ez a két fı alkalmas lenne arra, hogy különbözı pályázatok elıkészítésével 
foglalkozzanak. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ezelıtt ezt csinálta valaki? 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Igen. Közmunkaprogramban foglalkoztatott kolleganık végezték, bár végzettségük szerint 
alkalmasak lennének állandó – köztisztviselıi – foglalkoztatásra is. Az egyikük pl. felsıfokú 
településfejlesztı szakember. A közmunkaszerzıdés lejárta után ıt már 2012. decemberétıl 
köztisztviselıként alkalmazhatjuk, de munkaköre már most is ez.  
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Tulajdonképpen 2,5 státuszt kellene biztosítani a Polgármesteri Hivatalon belül munkavégzés 
céljából. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Igen. 
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Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Pici ellentétet érzek. Polgármester úr az eddigi tevékenysége során azzal a hitvallással élt 
amikor a személyi állományról volt szó, hogy ha egy köztisztviselı nyugdíjba vonult, akkor 
ne legyen pótolva az ı személye, pénzmegtakarítás szempontjából. Ez eddig mehetett, és 
ezután nem mehet így tovább? 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
A polgármester úr a Polgármesteri Hivatal tevékenységét irányítja. A vezetésért és a 
mőködıképesség biztosításáért a jegyzı a felelıs. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Bizottsági elnök úr már említette, hogy ennek a fedezetét biztosítani kell és az önök által 
megadott számadatok fognak bennünket meggyızni róla, hogy vállalható-e. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Egyetértek Önnel, de hangsúlyoznom kell, hogy mi csak 2012-es adatokat tudunk adni. Még 
olyan jogszabályi változások és átszervezések elıtt állunk, amit nem ismerhetünk, ellenben a 
félelmeink miatt megpróbálunk szakmailag úgy építkezni, hogy a további mőködését tudjuk 
biztosítani a Polgármesteri Hivatalnak. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Tulajdonképpen jelen pillanatban is a hivatal úgy tud mőködni, hogy 3-4 közmunkás 
folyamatosan segíti. Arról lenne szó, hogy ezekbıl kettı állandósítva lenne és nem lenne az, 
hogy 2-3 havonta cserélıdnek és mindig újra be kell ıket tanítani.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek biztosításáról szóló 
elıterjesztést, illetve a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot azzal a kiegészítéssel, hogy a 35. 
oldalon szereplı városgazdálkodási csoport helyett vagyongazdálkodási csoport szerepeljen a 
szabályzatban. A határozat-tervezet 1. pontját úgy fogadja el a Képviselı-testület, hogy 2012. 
szeptember 21. hatállyal hagyja jóvá. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
198/2012. (IX.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek 
biztosításáról szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadni, hogy a 35. 
oldalon szereplı városgazdálkodási csoport helyett vagyongazdálkodási csoport szerepeljen a 
szabályzatban. 
A határozat-tervezet 1. pontját az alábbiak szerint javasolja elfogadásra: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát a mellékletben foglaltakkal egyezıen 2012. szeptember 21. hatállyal hagyja 
jóvá. 

====================== 
 
9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Alapító Okiratának 
                 módosítására 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Van-e a napirendhez hozzászólás? 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Az elıterjesztésben az szerepel, hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár 
önállóan mőködı költségvetési szerv. Az lenne a kérdésem, hogy akkor nem vesszük át a 
gazdasági vezetést? 
 
Bársony Lajos, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Az államháztartási jogszabályok alapján kétféle költségvetési szervet különböztetünk meg. 
Önállóan mőködı, gazdálkodó költségvetési szerv és önállóan mőködı költségvetési szerv. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár alapító okiratának módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
199/2012. (IX.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító 
okiratának módosításával, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal egyetért és 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

===================== 
 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását, 
és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadását. 



 18 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
200/2012. (IX.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító 
okiratának módosításával, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal egyetért és 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

====================== 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
201/2012. (IX.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala alapító okiratának módosításával, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal 
egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

 
====================== 

 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
Az ütemterv elfogadását 2012. december 31-i határidıvel határozta meg a testület az elızı 
ülésen. Az lenne a kérdésem, hogy elkészülhet-e hamarabb? 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Igyekszünk elvégezni a munkát hamarabb. 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária bizottsági tag 18,10 órakor kiment a bizottsági ülésrıl,  
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 

 
Csernák Csilla bizottsági tag 18,10 órakor távozott a bizottsági ülésrıl, 

így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 4 fı. 
 
10.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 2. sz. alatti háziorvosi rendelıbe való 
                  akadálymentes bejutást biztosító rámpa építésére 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 2. sz. alatti 
háziorvosi rendelıbe az akadálymentes bejutás biztosítására rámpa építésérıl szóló határozat-
tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
202/2012. (IX.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 2. sz. alatti háziorvosi 
rendelıbe az akadálymentes bejutást biztosító rámpa elkészült tervdokumentáció szerinti 
megépítésével egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. Javasolja továbbá, 
hogy Dr. Vancsura István polgármestert bízza meg a Képviselı-testület, hogy az 
elıterjesztésben szereplı vállalkozásoktól a kivitelezésre ajánlatokat kérjen. 
 

===================== 
11.) Napirendi pont: 

       Tárgy: Egyéb bejelentések 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elsı bejelentésem, hogy Magyar Imrével az elszámolás megtörtént. 
Összesen 100.000,- Ft felajánlás jött a rendezvényre. 
 
Másik bejelentésem a térfigyelı kamerák helyzetével kapcsolatos. Ez a dolog április körül 
arra a pontra jutott, hogy el volt készítve a kivitelezés és azóta nincs átadva a kamerarendszer. 
Beszéltem olyan személlyel, aki ért hozzá és azt mondta, hogy ez a cég megvárja azt, hogy 
lehulljanak a levelek és akkor szeretné átadatni a rendszert. Ezért kérném jegyzı úr segítségét, 
hogy mit lehet ebben az ügyben tenni azért, hogy ne decemberben, januárban történjen meg 
az átadás. 5 hónapja ki van építve és tudomásul kell venni azt, hogy ez a rendszer ha zöldek a 
fák, akkor nem tud mőködni. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Amikor az SzMSz tervezetét szerkesztettem, a vagyongazdálkodási csoport tevékenységébe 
illesztettem bele a térfigyelı kameráknak a Polgármesteri Hivatalnál lévı feladatait. Hogyan 
kell üzemeltetni, felügyelni, szervizelni, stb. Például erre kellenének azok a kollegák, akiket 
kértünk, hiszen érteni kell hozzá. 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária bizottsági tag 18,13 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 
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Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Van egy lakossági megkeresés a teniszpálya melletti szelektív hulladéklerakónál történı 
egyéb szemétlerakással kapcsolatosan. Hogyan lehetne ezt megszőntetni? Ki lehet ezért a 
felelıs? 
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
A közterület-felügyelı a felelıs. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Alpolgármester úr kérdezte, hogy ezért ki a felelıs. A felelıs az, aki a szemetet oda lepakolta. 
Az önkormányzat feladata pedig azt, hogy ha nincs meg a szemetelı, akkor azt onnan 
eltakarítsa. Boris Ferenc közterület-felügyelınek kell szólni és kérni az intézkedést.  
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Van a Deák Ferenc utca 7. sz. alatt egy önkormányzattal és magánszeméllyel vagy 
magánszemélyekkel közös tulajdonú telek, aminek a kigazolását nem teljesen végezte el a 
tulajdonos. Az lenne a lakosság kérdése, hogy mit lehet ezzel kezdeni. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Mikor érkezett ez a bejelentés? 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kb. két, három héttel ezelıtt. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Azóta egyszer már le lett kaszálva. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Erre azt tudom mondani, hogy a Móra F. 9. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban tavaly nyáron 
kezdtem el emlegetni, hogy a füvet le kellene vágni, most ez év ısze van és nincs levágva. Ez 
a kérdés nem úgy van, hogy majd szólunk Bartucz Istvánnak és levágatja, mert nem 
önkormányzati feladat. Ez annak a személynek a feladata, akié az ingatlan. Ha 
kényszernyírást rendelnek el és lenyírja az önkormányzat, akkor pedig ki kell az ingatlan 
tulajdonosával fizettetni. 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Úgy látom, hogy az önkormányzatnál a kátyúzás nem megfelelıen lett elvégezve. Tiszaalpár 
belterületén vannak olyan területek, ahol nem lett elvégezve a kátyúzás. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Egyetértek ezzel. 50 tonna aszfaltkeretet szavazott meg a Képviselı-testület. Ez elsısorban 
belterületi út javítására lett megszavazva. Erre fel, amikor a Kántorparti úton végigmentem, 
azt láttam, hogy az 50 tonnából kb. 25-30 tonna oda van kihordva. Újfalun is és Alpáron is 
vannak olyan rossz állapotban lévı utcák, hogy 1 kg anyag nem lett odahordva.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolom, hogy az önkormányzatnak vannak belterületi és külterületi szilárdburkolatú 
útjai. A külterületi utak lassan járhatatlanok lesznek, a Kántorparti út biztos, hogy a 
járhatatlan út fogalmába tartozott. Az, hogy oda most belement 20-25 tonna, ezzel még 
messze nem oldottuk meg ezt a kérdést. Legfeljebb azt, hogy nincsenek akkora kátyúk, mert 
épp csak a nagyok lettek berakva. A belterületi nagyobb kátyúzás az megtörtént. Azt 
gondolom, hogy ebben a két évben, amennyi még hátra van ebbıl a ciklusból, ezalatt jó lenne 
ha fordítanánk figyelmet arra, hogy ami ilyen jellegő dolog, azt megcsináljuk. Amit eddig 
nem csinálunk meg, az úgy fog maradni nagyon hosszú idıre. Nem lesz rá se keret, se pénz és 
ezek az utak szétmennek. Két év múlva megkérdezik a választók, hogy mit tettetek le az 
asztalra. Néhány dolgot tudunk felmutatni, de az önkormányzati utakkal kapcsolatban sajnos 
nem sok mindent.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Ez az esı, ami nemrég volt, pontosan megmutatná a Bokrosi utca folytatásában lévı út 
állapotát egészen a Király sarokig bezárólag, hogy hol győlik össze a víz. Legalább az 
útpadka vonatkozásában meg kellene próbálni most a vizet elvezetni. Javasolni tudnám, hogy 
ha lehetne odairányítani közfoglalkoztatottat, ık elvezetnék ezt a nagymennyiségő vizet, még 
mielıtt ısszel a nagy jármővek még jobban kimélyítenék. Utána pedig az útpadkát kellene 
úgy rendbe tenni, hogy valamiféle kiindulópont lehessen.  
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Az lenne a kérdésem, hogy a Gondozási Központ elıtt milyen lehetıség lenne egy parkoló 
kialakítására. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Zúzott kıvel is meg lehetne oldani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több bejelentés, hozzászólás nincs, a bizottsági ülést 18,35 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 

/:  Kovács Zoltánné  :/                                          /:  Barna Sándor  :/ 
                        jegyzıkönyvvezetı                                               bizottság elnöke 
 
 


