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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:.210-31/2012. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági   
Bizottságának 2012. szeptember 26-án tartott ülésérıl. 

 
Jelen vannak:   Barna Sándor, 
   Csernák Csilla, 
   Dr. Csernus Tibor; 
   Kacziba Sándor, 

Dr. Puliusné Sárdi Mária (5 fı bizottsági tag) 
   Dr. Méhész László megbízott jegyzı 

Dr. Vancsura István polgármester 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez. 

   Bársony Lajos csop.vez. 
   Borsi Sándorné pénzügyes munkatárs 
    
Külön meghívottak: Trió Tv munkatársai 
   Szentirmay Tamás 
   Víglási Krisztina 
   Ajtai Elemér 
   Borsos Botond HBF. munkatárs  

Bartucz István 
 
Az ülés közben érkezett:  Gyıri István bizottsági tag  
    Dr. Vancsura Zoltán bizottsági tag 
    Dr. Taricska Tibor alpolgármester  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, képviselıtársaimat, a Trió Tv munkatársait, a helyi 
szervezetek megjelentjeit, Borsos Botondot. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, 5 
fı bizottsági tag jelen van, 16:10 órakor az ülést megnyitom. 
 
Javaslatot teszek a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint azzal a módosítással, hogy 
a 2. napirendi pontot tárgyalnánk elıször valamint az egyebekbe a párt-jelképhasználat 
rendelet-tervezetét és 2012. évi ıszi munkák elıterjesztését felvennénk. 
 

Gyıri István bizottsági tag 16:13 órakor megérkezik az ülésre. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti 

környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat keretében a szennyvízcsatorna-hálózat 
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kivitelezıjének kiválasztására szolgáló módosított ajánlati felhívás jóváhagyása, valamint 
a közbeszerzési eljárás ismételt megindításának elrendelése 
(Az írásos anyag a hétfıi nap folyamán lesz kiküldve.) 
Elıterjesztı: Bársony Lajos, vagyongazdálkodási csoportvezetı 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
2. Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek biztosító Szervezeti és Mőködési 

Szabályzata 
Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
3. Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulás módosító okirata 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
4. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Alapító Okiratának 

módosítására. 
Elıterjesztı: Bársony Lajos csop.vez. 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
5. Elıterjesztés, javaslat Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat ünnepségeire (Aradi 

vértanuk emlékére, 1956-os forradalom emlékére) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
6. Elıterjesztés a „Napelemes energetikai korszerősítés villamos áram termelésére” tárgyú 

projekt elıkészítésre 
Elıterjesztı: Bársony Lajos, vagyongazdálkodási csoportvezetı 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
7. Egyéb bejelentések 

- Az önkormányzati rendezvényeken történı párt-jelképhasználat rendelet-tervezete 
- A  2012. évi ıszi munkákról és költségeirıl 

 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megállapítom kérdés, hozzászólás a napirendi pontokhoz nincs. 
Szavazásra bocsájtom a napirendi pontokat a módosítással együtt, aki egyetért az 
elhangzottakkal az kérem, kézfeltartással jelezze.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontokat a módosításokkal együtt 6 
igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta. 
 

1. Napirendi pont 
Tárgy: „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti 
környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat keretében a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezıjének 
kiválasztására szolgáló módosított ajánlati felhívás jóváhagyása, valamint a közbeszerzési 
eljárás ismételt megindításának elrendelése 
Elıterjesztı: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
Elıadó: Bársony Lajos vagyongazdálkodási csoportvezetı 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szeptember 6 - án visszavontuk a korábban kiírt közbeszerzési eljárt és az átdolgozását 
kértük. Az elıterjesztés utolsó két sora a lényeg „Az alkalmassági követelmények mérséklése 
az ajánlatot beadók lehetséges körét bıvíti, de bizonyos fokig a kivitelezés biztonságos 
megvalósításának garanciáit csökkenti”. Az átdolgozott kiírást mindenki megkapta, 
melyekben az átdolgozott részek ki vannak emelve. Kérném Borsos Botond urat egészítse ki 
az elıterjesztést. 
 
Borsos Botond, a HBF munkatársa: 
 
Az elıterjesztés elızménye az volt, hogy az önkormányzat visszavonta a korábbi felhívást. A 
visszavonás után egy helyszíni szemlét tartottunk, ahol a mérnök úr is ott tudott lenni. Velük a 
szerzıdés megkötıdött és a mőszaki tartalomban is segítettek.  Mérnök által javasolt 
változtatásokat elvégeztük és így készítettük el az Önök elıtt lévı Ajánlati felhívást. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Több kérdésem is lenne, az elsı, hogy a módosításban már csak 1 db kotrógép szerepel, elıtte 
pedig 7 db kotrógép volt. Milyen indíttatásból vették le ilyen nagy számban a darabszámot? 
Ha ez az egy gép véletlen elromlik, mi fogja pótolni? Másik kérdésem, hogy a 73 millió Ft-
ból - amit a Képviselı-testület megszavazott- melyik utcafrontot kívánják megcsinálni? Félek, 
hogy Tiszaalpár is olyan hibába esik mint Csongrád, leszőkítjük a  vállalkozók körét, akinek 
csak egy gépe van és nem lesz felelıse a technikai kivitelezésnek. Jobbnak találtam az elsı 
ajánlatot, mikor nagyobb a cég, nagyobb a géppark és nagyobb felelısséget is vállaltak volna.  
 

Bartucz István 16:24 órakor megérkezik az ülésre. 
 
Borsos Botond, a HBF munkatársa: 
 
Az elsı kérdésére a válasz, hogy a mérnök megvizsgálta és azt javasolta, hogy ennyi idıre, 
ennyi munkára egy gép is biztonságosan meg tudja csinálni, természetesen ha folyamatosan 
megy akkor. Azért lett visszavonva a kotrógépek mennyisége, mert közbeszerzési törvény 
kimondja, hogy ha 1 db gép is el tudja végezni ugyanazt a munkát, akkor nem kérhetek 
többet, mert támadható lesz. Az út helyreállítása úgy gondolom, nem tartozik az 
elıterjesztéshez.  
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Én csak azért aggódom, hogy ha az- az egy gép is elromlik, akkor nem lesz, ami pótolná. Még 
azt szeretném megkérdezni, hogy a szennyvíztisztító telep árajánlata be van már kérve? 
 
Borsos Botond, a HBF munkatársa: 
 
Az egy teljesen másik közbeszerzési eljárás. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Teljesen egyetértek Gyıri István képviselı-társammal, véleményem szerint is drasztikus 
lecsökkentés történt. 
 

Dr. Taricska Tibor, alpolgármester 16:30 órakor megérkezik az ülésre. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Hiába szólalnak fel ennek érdekében, hiszen ha egy gép el tudja végezni azt a 
munkafolyamatot és teljesíteni az elvárt mennyiséget, akkor felesleges a több gép. Ha valóban 
egy gépes vállalkozó nyeri el a pályázatot, akkor lehetségesnek látom, hogy alvállalkozót 
vonjunk be. Sajnos többet nem tudunk az ügy érdekében tenni.  
 
Borsos Botond, a HBF munkatársa: 
 
Annyit szeretnék hozzáfőzni, hogy teljes mértékben egyetértek a félelmekkel, aggályokkal. 
Én az elızı ülésen is mondtam, hogy nem vagyok mőszaki ember ezért el kell fogadni azt 
amit a hozzáértı szakember mond.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Azért szól egy pozitívum is a kotrógép mellett, hiszen fel van tüntetve az írásos anyagban, 
hogy rakodni is tud.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több hozzászólás, javaslat nincs szavazásra bocsájtom a napirendi pontot. 
Aki elfogadja a határozat-tervezetet az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  6 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül- a következı határozatot hozta: 
 
203/2012.(IX.26.) Bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezıjének 
kiválasztására szolgáló módosított ajánlati felhívás jóváhagyását valamint a közbeszerzési 
eljárás ismételt megindítását elfogadásra a Képviselı-testületnek 

 
Borsos Botond, a HBF munkatársa 16:35 órakor távozik az ülésrıl. 

 
------------------------------------------------------------------- 

 
2. Napirendi pont: 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek biztosító Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata 
Elıterjesztı: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
Elıadó: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı 

 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
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Az elızı ülésen abban maradtunk, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2 csoportot hozunk létre, 
egy igazgatási és egy vagyongazdálkodási csoportot, ezek folyamatban vannak. Jelen 
kérésünk az, hogy a 4 órás anyakönyvvezetıt 8 órás munkaviszonyba helyezzük át. A járási 
hivatalok 3 személyt visznek el, akiket pótolni szeretnénk, hiszen az İ munkájuk akkor nem 
lesz kész. Az igényünket 2 létszámmal csökkentenénk és akkor csak 4 fıt kérnénk, hogy a 
Képviselı-testület megszavazzon. Jelenleg 15-23 fıvel kell, hogy mőködjön egy 
Polgármesteri Hivatal, mi jelenleg 15 fıvel mőködünk. Kérném a tisztelt Képviselı-testületet, 
hogy támogassa a javaslatunkat.  
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Örülök, hogy visszavonta a státuszbıvítést, de szeretném ha az iskolához egy gazdasági 
vezetıt vennének fel. Egy olyan embert aki államigazgatási fıiskolával rendelkezik és 
mérlegképes-könyvelıi iskolával rendelkezik.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Jelenleg a Polgármesteri Hivatalról van szó, kérném az iskolát ne keverje ide.  
 
Dr. Vancsura István,  polgármester: 
 
Véleményem szerint a járás által elvitt személyeket pótolni szükséges és a fennmaradó 2 fıt 
akinek a státuszkérdése el lett csúsztatva, majd a novemberi ülésen tárgyaljuk.   
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Azt javaslom, hogy a 4 órás munkaviszonyt bıvítsük 8 órásra, a fennmaradó személyek 
kérdésével pedig novemberben foglalkozzunk. Novemberben úgy is foglalkozunk a 2013. évi 
költségvetéssel és akkor meglátjuk, hogy legyen tovább.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor szavazásra bocsájtom a napirendi pontot, aki elfogadja a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatot a létszámkeret nélkül az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással- ellenszavazat nélkül - elfogadta 
és a következı határozatot hozta: 
 
204/2012.(IX.26.) Bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta, elfogadta és javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Aki elfogadja a jelenleg 4 órás anyakönyvvezetı 8 órás köztisztviselıvé helyezését valamint, 
hogy a 3 személy kérdését a novemberi ülésen tárgyaljunk az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással- 
ellenszavazat nélkül- elfogadta és a következı határozatot hozta: 
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205/2012.(IX.26.) Bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 
anyakönyvvezetı 8 órás köztisztviselıi státuszát elfogadta, elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek valamint a 3 személy kérdését a novemberi ülésen tárgyalja.  

 
------------------------------------------------------------------- 

 
3. Napirendi pont: 

Tárgy: Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Társulás módosító okirata 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke  

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2012. december 31-el megszőnik a Kistérségi Társulás és helyette Közoktatási Szakszolgálat 
lesz. A vagyon felosztásáról kell most döntenünk. Még elmondanám, hogy közös tulajdonban 
van a sátor, amit közösen használnak a társult települések. Polgármester úr ezen a tájékoztatón 
részt vett, esetleg hozzáfőzni valója? 
 
Mivel polgármester úrnak nem volt hozzáfőznivalója, szavazásra bocsájtotta Barna Sándor a 
bizottság elnöke a kérdést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Aki egyetért az elıterjesztéssel az kérem, kézfeltartással jelezze.  
Köszönöm a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül- elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
206/2012.(IX.26.) bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a módosító okiratot 
elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
4. Napirendi pont: 

Tárgy: Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Az iskola, óvoda gazdálkodási függetlenségérıl van szó, amit úgy gondoltunk, hogy be kell 
hozni a hivatalba. Mivel jogszabály írja elı, hogy gazdasági vezetı nélkül nincs intézmény 
így úgy gondoltuk, hogy egy határozott idejő gazdasági vezetıt muszáj bevonnunk. A rövid 
határidı és gyors eljárás miatt nincs idı a meghirdetésre. Ha a jogszabályi háttér biztossá 
válik és látjuk, hogy is alakul majd az iskola sorsa a jövıben, akkor ráérünk az átszervezésrıl 
beszélni.  
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Dr. Vancsura István,  polgármester: 
 
Nemcsak a jogszabályi hátteret, de a pénzügyit se látjuk jelenleg. Megfogalmazódott olyan 
elképzelés, hogy ajánljuk fel az államnak. Ha most felajánljuk az se biztos, hogy el fogja 
fogadni és akkor az Önkormányzatra marad a fenntartás. Azt javaslom fontoljuk meg, hogy 
felajánljuk-e az államnak. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Jelenleg Tiszaalpáron nincs olyan szakember, aki el tudná végezni a gazdasági vezetı 
feladatait, azért mőködött eddig is törvénytelenül. Azt kérném a polgármester úrtól, hogy 
konzultáljon a testület tagjaival, hogy hová szeretné felajánlani az intézményt.  
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Létezik olyan ember, aki határozott idıre elvállalná ezt a pozíciót? Biztosra tudom mondani, 
hogy ha elmondjuk, hogy mennyi idıre és milyen feltételekkel kívánjuk foglalkoztatni a 
leendı gazdasági vezetıt, nem fogja senki elvállalni.  
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
8 órás munkakörben kellene betölteni ezt az állást? 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Igen mindenképp, hiszen nem tudja a feladatit rövidebb idıben ellátni. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Nem tartom jó ötletnek, hogy most amikor már benne vagyunk és elkezdtük a folyamatot 
megszakítsuk.  
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Jelenleg nem tudja véghezvinni a Polgármesteri Hivatal a változtatásokat. Végzettségileg és 
szakmailag is van olyan szakember, aki el tudná  látni a feladatot. Mivel a Képviselı-testület 
nem szavazott plusz státuszt és napi 8 órában nem tudja ellátni a hivatal dolgozója ezt a 
munkát, így javaslom, fogadják el a javaslatot.  
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
3 hónapra nincs az-az ember aki elfogadná. 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Ha elfogadná a Képviselı-testület az elıterjesztést, akkor tudnánk olyan szakembert állítani 
az iskolai gazdaság élére, aki hozzáértı szakember. Kérném, hogy 2012. október 25-ig 
adjanak haladékot és ha tisztázódva lesznek a dolgok, akkor ismét felhozhatjuk az átszervezés 
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kérdését. Törvényesen csak így tudjuk megoldani a dolgot, hogy most visszavonja a testület a 
korábban meghozott határozatát és újat szavaz meg.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleményem szerint, ha van olyan személy, aki segítene nekünk ezekben az idıkben az iskola 
gazdaságában azt meg kell tartanunk és az átszervezés kapcsán is hasznát tudjuk venni. 
Jelenleg nincs olyan személy, aki ezt a feladatot el tudná látni.  
 

Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı elhagyta az ülést. 
 
Ha a 3 személyt elviszik a járáshoz, akkor még több munka szakad a hivatal nyakába és még 
többet kell dolgozniuk az embereknek. Jelenleg is sok a túlóra, a szabadság.  
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Akkor adódik a probléma, hogy az iskola gazdasági vezetı nélkül van, a Polgármesteri 
Hivatalba való áthelyezés pedig akadályokba ütközik. Azonnali orvoslásként lenne olyan 
személy, aki elvállalná olyan feltételekkel, mint ami most van? 
 

Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı visszatér az ülésre. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, van ilyen személy.  
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
A jelenlegi helyzet törvénytelen és meg kell oldani minél elıbb. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mi lenne az-az út, ami mentén el lehetne indulni és ide lehetne hozni azt a személyt? 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Felhatalmazást kaptam arra, hogy közzétegyük annak a személynek a nevét, aki elvállalná a 
gazdasági vezetı feladatát. İt Bíró Jenınének hívják, a Kistérségi Társulás gazdasági 
vezetıje volt, nagy tapasztalattal rendelkezik illetve kellı iskolai végzettséggel.  
Csak szóbeli meghatalmazásom volt, de az imént beszéltem a hölggyel és engedélyt adott 
arra, hogy nyilvánosságra hozzam a személyét.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az a véleményem a 3 személlyel kapcsolatban, akiket elvisz a járás, hogy a helyükre beállított 
emberek egyike lehetne akár ez a hölgy is, hiszen ha átszervezésre kerül az iskola, akkor át 
lesz csoportosítva a Polgármesteri Hivatalhoz. Természetesen errıl a kérdéskörrıl még 
ráérünk beszélni.  
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
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Ki az a személy, aki lelkiismeretesen elvégzi a feladatát erre a rövid idıre? Szeretném a 
képviselı-társaimat tájékoztatni, hogy ezt a helyzetet ık idézték elı. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérném csoportvezetı asszonyt ismertesse a változtatásokat, melyekrıl szavaznunk kell. 
 

Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 17:07 órakor megérkezett az ülésre. 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Az alapító okiratok változásairól most nem kell szavazni és nem történik változás. Jelenleg a 
gazdasági vezetırıl kell döntést hozni, illetve az elızı ülésen hozott átszervezési határozatot 
visszavonni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Sajnos késve érkeztem, de szeretném a véleményem elmondani a dologról. A jelenlegi 
iskolavezetıt nem tartom legitimnek, hiszen az elızı 3 ciklusban is aktív szereplıje volt az 
iskolának. Véleményem az, hogy miért nem írjuk ki újra az iskolavezetıi pályázatot és olyat 
választani, aki teljes mértékben semleges volt az eddigi idıszakban. Azt a sok 
szabálytalanságot és törvénytelenséget tőzoltásként el lehet oltani egy új gazdasági vezetıvel. 
Nehogy olyan hibába essünk, mint a régi iskolaigazgató az élelmezésvezetı kiválasztásánál, 
hogy még dietetikus végzettséggel sem rendelkezett.  
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
A volt iskolaigazgató zárkózott el a nyílt üléstıl, ott lett volna alkalom arra, hogy megvitassuk 
a kényes kérdéseket.  
 
Dr. Méhész László, megbízott jegyzı: 
 
Három észrevételem van a hozzászólásával kapcsolatba. Az egyik, ha egy érintett személy azt 
nyilatkozza, hogy zárt ülést akar, akkor azt törvény adta jogom betartatni. A másik pedig, 
hogy mivel érintettség áll fenn Ön és az iskolaigazgató személye között, így nem is szabadna 
azokban a kérdésekben véleményt nyilvánítania, amikben szerepel. A harmadik pedig, hogy 
egy képviselı megteheti, hogy kezdeményezi az új iskolaigazgató választását, de ezt most 
jogtalannak tartom és felesleges idıtöltésnek.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Véleményem szerint 3 hónapra felesleges választani, inkább határozatlan idıre és az idı alatt 
ki fog derülni, hogy alkalmas-e rá. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel vélemény hozzászólás nincs így szavazásra bocsájtom a napirendi pontot, aki elfogadja 
a határozat-tervezet 1. és 2. pontját az kérem, kézfeltartással jelezze. 
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Köszönöm, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal és 3 tartózkodással- 
ellenszavazat nélkül- elfogadta és a következı határozatot hozta. 
 
207/2012.(IX.26.) Bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadta a 
határozat-tervezetet és javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
5. Napirendi pont: 

Tárgy: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat ünnepségei (Aradi vértanuk illetve az 56’ 
–os megemlékezés) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester  
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A meghívóval mindenki kézhez kapta az elıterjesztést, van– e ezzel kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás, javaslat? 
Az október 06-i (szombat) 17:00 órakor, az 56’-os megemlékezés pedig október 23-a (kedd) 
16:00 órakor lenne megtartva.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az iskolaigazgatónıvel egyeztettünk és szóban megállapodtunk, hogy mostantól együtt 
fogunk megemlékezni és csak egy ünnepséget tartunk.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több hozzászólás nincs, szavazásra bocsájtom a napirendi pontot. Aki elfogadja, a 
határozat-tervezetbe foglaltakat az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal- ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül- elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
208/2012.(IX.26.) Bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az Aradi 
vértanukról és az 56’-os forradalomról való megemlékezés lebonyolítását elfogadta és 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
6. Napirendi pont: 

Tárgy: A „Napelemes energetikai korszerősítés villamos áram termelésére” tárgyú projekt 
elıkészítése 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester  
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
  
Áprilisban már döntöttünk errıl a témáról. Két határozat-tervezet van elıttünk, az egyik az 
Önkormányzat intézményeit érinti, a másik az Árpád Fejedelem Általános Iskola és 
Könyvtárat. Kérdezném Bársony Lajost, hogy ha most döntünk mennyivel fogunk elırébb 
lépni ez ügyben? 
 
Bársony Lajos, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Ugye ez egy április döntés utómunkája, amivel most csak pontosítunk és konkretizálunk.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nincs, szavazásra bocsájtom a napirendi pontot. Aki 
elfogadja a határozat-tervezeteket az kérem, kézfeltartással jelezze.  
Köszönöm, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal- ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül- elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
209/2012.(IX.26.) Bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a határozat-
tervezeteket elfogadta és javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 

----------------------------------------------------------- 
 
7. Napirendi pont: 

Tárgy: Egyéb bejelentések (Az önkormányzati rendezvényeken történı párt-
jelképhasználat rendelet-tervezete, A 2012. évi ıszi munkákról és költségeirıl) 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az önkormányzati rendezvényeken történı párt-jelképhasználat rendelet-tervezete, amit 
mindenki kézhez kapott. A rendelet-tervezet elfogadását kérném, mivel már volt probléma a 
jelképhasználatokkal. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleményem szerint ezt egy normakontrollra el kell küldeni, hogy meg állja- e a helyét. A 
nagyobb városokban sem hiszem, hogy hoznak ilyenfajta rendeleteket, inkább össze kellene 
fogniuk a pártoknak és közösen szervezni az ünnepségeket, megemlékezéseket. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Véleményem szerint ezentúl az ünnepségeken minden szervezetet ki fognak fütyülni és 
sípolni, hiszen ez a célunk ezzel a rendelettel. Én antidemokratikusnak tartom ezt a fajta 
rendeletet. Minden olyannal, amivel a szólásszabadságot korlátozzuk, azzal kinevettetjük 
magunkat.  
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
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Véleményem szerint ez nem egy elvetendı dolog. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a település lakossága nem kíváncsi a pártok kampányaira. Ha a lakosság igényt tart rá, 
akkor visszavonjuk ezt a rendeletet. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Kérdezném, hogy miért csak a pártokat pécéztük ki. Ilyen jogon a BÁCSHOSZ, a Lovas 
Egyesület miért lengetheti a zászlaját. Minden arról szól, hogy egy megemlékezésen Jobbikos 
zászlót tartottak és kicsavarták a kezébıl az ünnepség végén.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Félrevezeti a lakosságot, senki kezébıl nem lett kicsavarva a zászló. 
Mivel több kérdés, hozzászólás, javaslat nincs, szavazásra bocsájtom a napirendi pontot. 
Aki elfogadja a rendelet-tervezetet az kérem, kézfeltartással jelezze.  
Köszönöm, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a párt- és jelképhasználat rendelet-tervezetét 5 
igen szavazattal, 2 ellenszavazattal- tartózkodás nélkül- elfogadta és a következı határozatot 
hozta: 
 
210/2012.(IX.26.) Bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadta a párt-és 
jelképhasználat rendelet-tervezetét és javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Most került elénk Kecsı Ferencné árajánlata a Mihály-napi rendezvény kapcsán. Az árajánlat 
összege 406.250,- Ft.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Korábban volt az a kezdeményezés, hogy másoknak is adunk lehetıséget pályázni. Idén ez 
elmaradt? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az idı rövidsége miatt nem volt idı a pályáztatásra, valamint nem tudok olyan vendéglátó 
egységrıl, amely képes lenne lebonyolítani ilyen rendezvényt.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Csak ık tudnak kiszállítani melegkonyhával, így csak ık versenyképesek, másnak nincs is 
erre engedélye. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
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Csak szeretném kérni, hogy legközelebb kövessük ezt a példát és másnak is adjunk 
lehetıséget.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra bocsájtom a napirendi pontot. 
Aki elfogadja az árajánlatban feltüntetett összeget az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal- ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül- elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
211/2012.(IX.26.) Bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Mihály-napi 
rendezvények étkeztetésére elfogadta Kecsı Ferencné árajánlatát és javasolja elfogadásra a 
Képviselı-testületnek. 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bartucz Istvánt kértem, hogy jöjjön be, mivel hozzá intéznék néhány kérdést. Az Ady Endre 
utca 51 sz. alatti ingatlan vízelvezetésére megoldási javaslatokat várok, a belterületi földutak 
javítása alternatívákat, a Kazinczy utca feltöltése, valamint az ıszi szántóföldi munkavégzés 
elıkészítésérıl és költségeirıl beszámolót. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az ıszi munkákról még ma kellene döntenünk, mert azok nem tudnak heteket várni.  
 
Bartucz István, a településüzemeltetés részérıl: 
 
Búzát szeretnénk vetni az összes területbe, a tavalyi év szárazsága miatt. A gyakorlókert 
területébe pedig megkezdenénk a szántást. Szeretnék meghatalmazást kérni, hogy haladjon a 
munka.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nincs több, szavazásra bocsájtom a napirendi pontot. Aki 
elfogadja, hogy a következı Bizottsági ülés alkalmával tárgyaljuk a javítási munkákat az 
kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal- ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül- elfogadta a javaslatot és a következı határozatot hozta: 
 
212/2012.(IX.26.) Bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 
településüzemeltetési feladatokat a következı bizottsági ülésen tárgyalja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Mivel több napirendi pont, bejelentés, kérdés, hozzászólás, javaslat nincs, az ülést 17:48 
órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Barna Sándor           Kapus Márta 
         bizottság elnöke       jegyzıkönyvvezetı 


