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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 4174/2012/P. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságának 2012. november 28-án tartott 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 
                       Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
                       Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
                       Bíró Jenıné gazdasági vezetı 
                       Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
                       Kiss Mária óvodavezetı 
                       Bartucz István településüzemeltetı 
                       Rozsnyói Ákos informatikai munkatárs 
                       Harmatos Zoltán MAGNA Produkciós Iroda BT. részérıl 
                       Kerekes András megbízott hangtechnikus 
                       Rédeiné Bondor Klára tervezı 
                       Mészárosné Gémes Brigitta Aprajafalva Közhasznú Egyesület részérıl 
                       Keskeny László a kérelem benyújtója 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. 16,09 órakor megállapítom, hogy a Bizottság 
határozatképes, 6 fı bizottsági tag van jelen. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 
 
A napirendi pontok számára való tekintettel a meghívóban szereplı napirendi pontokból a mai 
napon 15 napirendet tárgyalnánk meg, amelyek sorrendjét és módosítását az alábbiak szerint 
javaslom elfogadni: 
 
1 – 13, 2 – 14, 3 – 2, 4 – 1, 5 – 12, 6 - 3, 7 – 4, 8 – 5, 9 – 6, 10 – 7, 11 – 8, 12 – 9, 13 – 11, 14-
es új napirendi pont: Elıirányzat módosítások iránti kérelem (3 db), 15 – 15. 
 
2012. november 29-i Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen tárgyalandó napirendi pontok 
sorrendjét és módosítását a meghívóhoz képest az alábbiak szerint javaslom elfogadni: 
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16 – 28, 17 – 20, 18 – 16, 19 – 17, 20 – 18, 21 – 19, 22 – 21, 23 – 22, 24 – 23, 25 – 24, 26 – 
25, 27 – 26, 28 – 29, 29 – 30, 30 – 31, 31 – 32. 
 
A meghívóban szereplı 10-es, 27-es napirendi pont nem kerülne tárgyalásra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Keskeny László helyi védjegy kérelme 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök, Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna ig.csop.vez. 
 
2. Kecsı József helyi védjegy kérelme 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök, Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna ig.csop.vez. 
 
3. Elıterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület bérleti szerzıdésének módosítására 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök, Mészárosné Gémes Brigitta Eperke CSANA vezetıje 
 
4. Tiszaalpár Nagyközség településfejlesztési terve 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök, Rédeiné Bondor Klára tervezı 
 
5. Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztési terve 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök, Rozsnyói Ákos informatikai fımunkatárs 
 
6. A 2011. évi zárszámadással kapcsolatos kormányhivatali javaslat 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök, Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna ig.csop.vez. 
 
7. Beszámoló a költségvetés idıarányos teljesítésérıl 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök, Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 
8. Elıterjesztés a 2013. évi költségvetési koncepcióra 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök, Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 
9. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Barna Sándor elnök, Kiss Mária óvodavezetı 
 
10. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda kérelme 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Kiss Mária óvodavezetı 
 
11. Javaslat a karácsonyi ünnepkör önkormányzati programjaira 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna ig.csop.vez. 
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12. Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Gyıri Istvánné iskolaigazgató  
 
13. Pejtsik-hagyaték Szabályzat jóváhagyása 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
14. Elıirányzat módosítások iránti kérelem (3 db) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Gyıri Istvánné iskolaigazgató   
 
15. Benzinke Kft. és az Inter Auto Trans Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. közös 
      kérelme ingatlan elidegenítéséhez való hozzájárulásra 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó. Barna Sándor elnök 
 
16. Tájékoztatás a szennyvízberuházás jelenlegi helyzetérıl 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Bársony Lajos vagyongazdálkodási csoportvezetı 
 
17. Közvilágítási szerzıdés jóváhagyása 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök  
 
18. Pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/2000. (IV.28.) Ktr. számú rendelet 
      módosítása és a válsághelyzetben lévı családok elhelyezésére koncepció kialakítása 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
19. Polgármesteri Hivatal állománya, létszámának bıvítése 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
20. Javaslat az önkormányzati jogi képviselet ellátására állandó ügyvédi megbízási  
      szerzıdéssel Dr. Csernus Tibor képviselı úr megbízása 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
21. Javaslat az iskola átszervezése kapcsán leltározási ad hoc bizottság kialakítására 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
22. Volt óvoda épületére vonatkozó megállapodás módosítása 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Bársony Lajos vagyongazdálkodási csoportvezetı 
 
23. Elıterjesztés a kiskunfélegyházi kistérségi megállapodások módosításai tárgyában 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna ig.csop.vez. 
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24. Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
      tagönkormányzatai között a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására létrejött 
      megállapodás módosítása tárgyában 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna ig.csop.vez. 
 
25. Beszámoló a 2012. évi jegyzıi tevékenységrıl 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
26. Beszámoló az útjavítások aktuális állapotáról 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Bartucz István településüzemeltetı 
 
27. Beszámoló a 2012. évi közbeszerzési tevékenységrıl és javaslat a 2013. évi tervezetre 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Bársony Lajos vagyongazdálkodási csoportvezetı 
 
28. Elıterjesztés a szemétszállítási díj 2013. évre vonatkozó árának elfogadására 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
29. Egyéb bejelentések 
 
30. Töreki Kft. belterületi ingatlanára kiírt árverezésen való részvétel ( zárt ülés) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
31. Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás árverési hirdetményének 
      megtárgyalása ( zárt ülés) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat, a sorrendiségét és a kiegészítéseket. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontokkal 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mielıtt a napirendi pontok tárgyalását elkezdenénk, egy szomorú dologról kell 
megemlékeznünk. 
Tiszaalpár köztiszteletben álló személye, Dr. Berényi Ferencné 2012. november 10-én 
elhunyt. 
5 cikluson keresztül, 1990-2010 között Tiszaalpár önkormányzati képviselıje volt. 20 évig a 
Pénzügyi Bizottságban dolgozott, amelybıl 8 évig 1990-tıl 1998-ig a bizottság elnökeként, 
utána pedig bizottsági tagként vett részt a bizottság munkájában. Képviselı asszony hosszú és 
súlyos betegség után 61. életévében hunyt el. 
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Kérném a jelenlévıket, hogy 1 perces néma felállással adózzunk a képviselı asszony 
emlékének. 
 

1 perces néma felállás Dr. Berényi Ferencné emlékére. 
 
 

1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Keskeny László helyi védjegy kérelme 

(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, 

Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Keskeny László 2012. október 5-én nyújtott be kérelmet Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat felé azzal a szándékkal, hogy Tiszaalpár Helyi Termék Védjegyét 
használhassa. Az általa értékesíteni kívánt áru a tojás. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Keskeny László helyi védjegy 
kérelmérıl szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
233/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Keskeny László Csaba (6067 Tiszaalpár, Új utca 4.) 
„Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára vonatkozó határozat-tervezettel egyetért, és javasolja 
a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

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

 
2.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Kecsı József helyi védjegy kérelme 

 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna ig.csop.vez. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kecsı József 2012. október 17-én nyújtott be kérelmet Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat felé azzal a szándékkal, hogy Tiszaalpár Helyi Termék Védjegyét 
használhassa. Az általa értékesíteni kívánt áru: zöldség, gyümölcs, méz, tojás, élıállat 
(baromfi, nyúl), feldolgozott termékként pedig tészta, aszalt gyümölcs, szárított zöldségek. 
- Az lenne a kérdésem, hogy a feldolgozott árukra nem kell-e az ÁNTSZ engedélye. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
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Ha saját gyártású, akkor a minıséget neki kell garantálni, hogy a forgalmazásra alkalmas. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Kecsı József helyi védjegy kérelmérıl szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
234/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Kecsı József (6067 Tiszaalpár, Borsihalmi körzet 72.) 
„Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára vonatkozó határozat-tervezettel egyetért, és javasolja 
a Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 

====================== 
3.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület bérleti szerzıdésének 

módosítására (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, 

Mészárosné Gémes Brigitta Apraja Falva Közhasznú Egyesület képviseletében 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mészárosné Gémes Brigitta azzal a problémával fordult a Képviselı-testület felé, hogy a 
2012. évben az önkormányzat és az Apraja Falva Közhasznú Egyesület között létrejött bérleti 
szerzıdést a Kormányhivatal a 2012. szeptemberi ellenırzése során nem fogadta el, mivel 
határozott idıre szól. Kérik, hogy módosítsuk a bérleti szerzıdést határozottról határozatlanra, 
és szerepeljen benne a két hónap felmondási idı. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ezt az anyagot az utolsó pillanatban kaptam meg, még nem 
ismerem a szerzıdést. A testületi ülésig utánanézek a szerzıdésnek. 
 
Mészárosné Gémes Brigitta, Apraja Falva Közhasznú Egyesület képviselıje: 
 
Az volt a kormányhivatal problémája, hogy a bérleti szerzıdés határozott idejő, így nekünk 
minden évben kell mőködési engedélyt kérni. Ha ez elhúzódik három, négy hónapig, akkor 
addig be kell, hogy zárjunk. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az Apraja Falva Közhasznú Egyesület bérleti szerzıdésének 
módosításáról szóló határozat tervezetet abban az esetben, ha a jogszabály erre lehetıséget 
biztosít. 
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
235/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Apraja Falva Közhasznú Egyesület bérleti 
szerzıdésének módosításáról szóló határozat-tervezettel egyetért és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra abban az esetben, ha a jogszabály erre lehetıséget biztosít. 
 

====================== 
 
4.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tiszaalpár Nagyközség településfejlesztési terve 

(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Rédeiné Bondor Klára tervezı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztés a bizottsági ülés kezdete elıtt került kiosztásra. 
Megkérem Rédeiné Bondor Klára tervezı asszonyt, hogy ismertesse az elıterjesztés tartalmát. 
 
Rédeiné Bondor Klára, tervezı: 
 
Többször volt az anyag a Bizottság és a Képviselı-testület elıtt, tartalmilag a korábbiakhoz 
képest semmi újat nem tartalmaz. 
Hosszas tárgyalások után eljutottunk odáig, hogy az állami fıépítész jóváhagyta. Többször 
változott közben törvény, jogszabályok és el kell, hogy mondjam, hogy január 1-jétıl megint 
változnak. Ezek után az a teendınk, hogy a törvényes jóváhagyás, a törvényes közzététel és a 
hatálybaléptetés megfelelı módon megtörténjen. Ha Önök egyetértenek az elıterjesztés 2. sz. 
mellékletében foglaltakkal, ami a módosítási ügyeket egyenként tárgyalja, akkor kell dönteni 
egyszer a településfejlesztési koncepció módosításáról egy határozatban. Ezt követıen a 
szerkezeti terv módosításáról határozatban, és ezután lehet ugyanezen az ülésen a rendeletet 
meghozni. Ezután a közzététel következik, gondolom a Képviselı-testületi ülést követı elsı 
munkanapon. A kihirdetést követı 30. napon léptethetı hatályba és 2015 végéig változatlanul 
lehet alkalmazni. 
Ahogy megvannak a határozatok számai és a rendelet száma, valamint az elıterjesztés aláírt 
verziója, kérném megküldeni e-mail-ben, akkor egy CD-re összeállítom, amit utána minden 
véleményezı szervnek, építésügyi hatóságnak meg kell küldeni. Errıl is fogok egy listát adni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Tiszaalpár Nagyközség településfejlesztési tervérıl szóló határozat-
tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
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236/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tiszaalpár Nagyközség településfejlesztési tervének 
2012. évi módosításáról szóló határozat-tervezettel egyetért és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra. 

===================== 
 
5.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztési terve 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Rozsnyói Ákos informatikai fımunkatárs 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérném Harmatos Zoltánt a MAGNA Produkciós Iroda BT. informatikai vezetıjét, illetve 
Rozsnyói Ákos informatikai munkatársat, hogy szóban egészítsék ki az elıterjesztésben 
leírtakat. 
 
Harmatos Zoltán, MAGNA Produkciós Iroda BT. informatikai vezetıje: 
 
Az informatikai fejlesztési tervvel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy Rozsnyói 
Ákos az, aki jobban ismeri az épületet, a dolgozókat, a hálózatot és minden ezzel kapcsolatos 
dolgot, ami változtatásra szorulna. Annyit szeretnék hozzáfőzni, hogyha megfelelı a 
számítógépes infrastruktúra, akkor folyhat jó munka a hivatalban. Ez a fajta informatikai 
fejlesztési terv több lépcsıs. Érdemes akkor is lépésenként is elırehaladni ennek a 
megvalósítása felé, ha nincs erre teljes körő forrás. Ha mégis lenne forrás egy nagyobb lépés 
megtételére, akkor érdemes lenne a megvalósítás elıtt egy új árajánlatot bekérni, mert ezek az 
árak változhatnak. 
 
Rozsnyói Ákos, informatikai fımunkatárs: 
 
2005-2009. között volt igazából a Hivatalban fejlesztve az informatika, akkor ez megfelelt az 
akkori viszonyoknak. Jelen pillanatban viszont egy-két év alatt olyan fejlıdésen esett át 
nemcsak a technika, hanem a követelmény is, amit ezek a berendezések már nem tudnak 
produkálni. 
Ehhez az elsı és legfontosabb fejlesztési irány a hálózat fejlesztése lenne. Jelen pillanatban 
wifis hálózat van az épületben, ami azt jelenti, hogy vezeték nélküli. Ennek sajnos korlátai 
vannak, a számítógépek kis kapacitással tudják ezt a hálózatot lekezelni. Az elmúlt évek alatt 
olyan sebességnövekedés bizonyosodott be a hálózat terén, hogy gyakorlatilag a mostaninak 
kb. 100-szoros sebességet tudnánk egy rendesen kiépített vezetékes hálózattal megvalósítani. 
Akkor, amikor adatot kell szolgáltatni, akkor ez a járható út. 
A számítógépek menet közben voltak fejlesztgetve, kisebb alkatrészekkel javítva a 
teljesítményüket, de ezek csak egy szintig javíthatók. 21 számítógép van a hivatalban jelenleg 
használatban, ebbıl 2 laptop, ami korszerőnek mondható. Olyan speciális programot 
használnak a dolgozók, amik az elmúlt egy-két évben kerültek a rendszerbe beüzemelésre, 
amelyeknek hardver követelményeik vannak. Nem tudnak normális szinten mőködni a 
meglévı hardvereszközökön. Nem célszerő ezeket toldozni, foldozni és rákölteni 30-40 e Ft-
ot egy-egy gépre, amikor 70-80 e Ft-ért újat lehet venni, ami mindenben megfelel a 
követelményeknek. 11 db olyan gép van, amit mindenképpen egyik lépcsıben le kellene 



 10 

cserélni ahhoz, hogy a kollégák tudjanak rendesen dolgozni rajtuk. Ha arra gondolok, hogy 
mindenki egyforma lehetıséggel rendelkezzen informatika terén, akkor 16 olyan asztali gép 
van, ami érintett ebben. 
A monitorok is cserére szorulnának. 
Az önkormányzat egészen jól ellátott szünetmentes áramforrással. Három olyan van, aminek 
az akkumulátora már elhasználódott. 
A fájl szervernek sok szerepe lehetne. Egyrészt a hálózaton belül minden számítógéprıl erre a 
szerverre mentéseket lehetne végezni. Ezen lehetne mindenféle adatot tárolni biztonságosan. 
Azok az adatbázisok, amiket egy idıben többen használhatnának, azok ezen a szerveren 
keresztül elérhetıvé válnának. Ilyen adatbázis maga a jogtár, de ilyen lenne a szociális 
ügyintézık által használt Winmankó program. Ilyen lehetne az iktatóprogram, ami most egy 
helyi gépen van, de az adott csoportok saját maguknak az iktatást részben, vagy egészen 
elvégezhetnék egy közös szerveren tárolva az adatokat. Minden ügyintézı, akinek bármilyen 
iktatott anyagot kellene visszakeresni, sokkal könnyebben és gyorsabban eljutna az 
információ mindenkihez.  
Ezek a fejlesztések egymástól függetlenül bármikor megvalósíthatóak, nem feltétlenül 
szükséges egybıl mindet megvalósítani. Nyilván ahhoz, hogy a rendszerünk elérje azt a célt, 
amit a fejlesztési tervben megfogalmaztunk, ahhoz mindet meg kell valósítani. Egy biztos, 
hogy mindegyik alapja a hálózat korszerősítése. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A 10 hozzáféréses jogtár hozzáférésével kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy belsı 
hálózatról történik-e a biztosítása. Van-e olyan jellegő jogtár-szolgáltatás, ami a többlet 
hozzáférést internetes hozzáférésként teszi lehetıvé. 
 
Rozsnyói Ákos, informatikai fımunkatárs: 
 
Többféle jogtár szolgáltató van. Jelen pillanatban olyan elıfizetésünk van, ami 10 
felhasználós hálózati jogtárat biztosít napi frissítéssel. Létezik másfajta megoldás is, akkor is 
ugyanúgy elı kell fizetni. Azért nem gondolkoztunk ezen eddig, mert a hálózat sebessége nem 
biztosította azt, hogy ez stabilan mőködjön. 
 
A kistérség megszőnésével az ottani eszközök árverezésre kerülnek. Kedvezı áron kínálják 
megvásárlásra az ott felszabaduló gépeket. Abból a listából, amelyet korábban egyben 
megvásárolhatott volna az Önkormányzat, 5 olyan berendezés van, amelyre érdemes lenne 
licitálni. A licit 260 e Ft-ról indul. Mivel nem újak, nem ismerem a fizikai összetételét a 
gépeknek, de nagyságrendileg 410 e Ft az, ameddig érdemes elmenni licitben. 
A kistérségi berendezésekbıl az, az 5 berendezés, amelyet megnéztünk a Bársony Lajossal 
nemcsak egyben jó az Önkormányzat számára, hanem bármelyik egymagában is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Pénzünk van erre? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
El kell dönteni, hogy mit akarunk. Ha akarjuk, hogy a feladat megvalósuljon és menjen, akkor 
pénzt kell költeni. Nyilvánvaló, hogy a pénz azért van, hogy használjuk, és olyan dolgokra 
fordítsuk, ami szükséges és hasznos a település szempontjából. 
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Inkább azt a szemléletet kellene elıvenni, hogy mi az, ami fontos és arra feltétlenül költsünk 
pénzt. Nézzük meg, hol tudunk takarékoskodni és nyilvánvaló, hogy a jövı évi költségvetést 
ilyen szemléleten keresztül kell nézni. Azt gondolom, hogy mai korszerő számítástechnika 
nélkül nem tud mőködni a Hivatal, erre mindenképpen költeni kell. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Az elıterjesztésben szereplı árakat plusz költség terheli-e? 
 
Rozsnyói Ákos, informatikai fımunkatárs: 
 
Ezt a vezetékes hálózat kiépítésének költsége terheli. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Elıbbiekben elhangzott, hogy plusz költség is fogja terhelni. Javasolnám a 3.800.000,- Ft-ot 
4.000.000,- Ft-ra emelni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésérıl szóló határozat-
tervezet 1-es pontját azzal, hogy az informatikai fejlesztést bruttó 4.000.000,- Ft értékben 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
az alábbi határozatot hozza: 
 
237/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésérıl szóló 
határozat-tervezet 1-es pontját javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra azzal, hogy az 
informatikai fejlesztést bruttó 4.000.000,- Ft értékben határozza meg. 
 

===================== 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésérıl szóló határozat-
tervezet 2-es pontját. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
238/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésérıl szóló 
határozat-tervezet 2-es pontjával egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

====================== 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésérıl szóló határozat-
tervezet 3-as pontját. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
239/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésérıl szóló 
határozat-tervezet 3-as pontjával egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

======================= 
 
6.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: A 2011. évi zárszámadással kapcsolatos kormányhivatali javaslat 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna ig.csop.vez. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Minden év április 30-ig el kell fogadni a zárszámadást. A Képviselı-testület 2012. május 7-i 
ülésén fogadta el, amellyel kapcsolatban a kormányhivatal javaslattal élt. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Ennek a javaslatnak, amit a Kormányhivatal tett, óriási tanulsága van. Sajnos ez nem egyszer 
fordul elı, az informatikai eszköz és a létszámból adódó nyomor, a Polgármesteri Hivatal 
munkavégzését gátolja. 
 

Dr. Csernus Tibor bizottsági tag 17,25 órakor kiment a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a 2011. évi zárszámadással kapcsolatos kormányhivatali javaslat 
elfogadásáról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
240/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2011. évi zárszámadással kapcsolatos kormányhivatali 
javaslat elfogadásáról szóló határozat-tervezettel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra. 
 

======================== 
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Dr. Csernus Tibor bizottsági tag 17,26 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 

így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 

7.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Beszámoló a költségvetés idıarányos teljesítésérıl 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztést ma kaptuk meg. 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a költségvetés idıarányos teljesítésérıl 
szóló beszámolót. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
az alábbi határozatot hozza: 
 
241/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság a költségvetés idıarányos teljesítésérıl szóló 
beszámolóval egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

======================= 
 
8.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a 2013. évi költségvetési koncepcióra 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztést ma kaptuk meg. Átadom a szót polgármester úr részére. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden évben a költségvetési koncepcióhoz, – amit november 30-ig el kell fogadni – azt 
szoktam mondani, hogy nem túl sok értelme van. Sok mindent nem látunk még elıre. 
 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Ez a koncepció, ami elkészült, erre lehet azt mondani, hogy egy terv. Korábban született 
testületi döntés arról, hogy az intézmények átszervezésre kerülnek. Az Óvodához a konyha, a 
karbantartók, takarítók az önkormányzathoz, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz a 3 fı 
gazdasági dolgozó. Ezeket a szempontokat vettük figyelembe. A bérek a 2012. évi szinten, 
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eredeti elıirányzat szinten vannak megtervezve, a dologi kiadások pedig a 4,2 %-os 
megengedett infláció %-ban. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
6 éve, amióta itt vagyok, polgármester úrtól mindig azt halljuk amikor a költségvetésrıl 
tárgyalunk, hogy fogadjuk el, és majd jövıre változtathatunk rajta. Hogyan lehetne 
megoldani, hogy valaki a testület elé letegyen egy javaslatot még a költségvetés elfogadása 
elıtt. Ne az legyen, hogy amikor februárban elénk kerül a költségvetés, akkor szembesülünk 
vele. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Mióta én itt vagyok, látom egyrészrıl a spórolásra való törekvést, melynek polgármester úr 
szigorú ıre. Nagyon fontos az is, hogy mennyi pénz megy ki szerzıdések, egyéb beruházások, 
projektek kapcsán. Amit mi tudunk tenni ennek érdekében az, hogy több évre vonatkozóan 
koncepciókat, stratégiákat, hosszabb távú terveket dolgozunk ki. 
Elvben lehetne külsı segítséget is kérni, például egy államháztartási könyvszakértı tudna 
segíteni. 
Az, hogy egy adott feladatot hol láttatunk el, az szintén spórolást jelenthet. Nem biztos, hogy 
köztisztviselıvel jó egy feladatot elvégeztetni, olcsóbb lehet közalkalmazottal, vagy 
munkaszerzıdéssel foglalkoztatott munkavállalóval. Ahol lehet, ott a megbízási szerzıdés is 
hatékony lehet. 
Azt gondolom, hogy ha ilyen igénye van a Képviselı-testületnek, ami teljesen jogos igény, 
akkor fel kellene állítani erre egy ad hoc bizottságot, ahova meg kellene hívni külsı pénzügyi 
szakembert, esetleg egy könyvszakértıt, és így kialakítani egy jövıképet az 
önkormányzatnak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a 2013. évi költségvetési koncepcióról szóló elıterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
az alábbi határozatot hozza: 
 
242/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2013. évi költségvetési koncepcióról szóló 
elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

======================= 
 
 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Kiss Mária óvodavezetı 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztést mindenki megkapta. 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 
alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
243/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító 
okiratának módosításáról szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra.  
 

======================== 
10.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda kérelme 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Kiss Mária óvodavezetı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az óvodavezetı asszony olyan kéréssel fordul a Képviselı-testület felé, hogy 1 fı teljes 
munkaidıs határozatlan idıre létesített óvodatitkári álláshely létszámot engedélyezze. 
Az elıterjesztés szerint 1 fı óvodatitkár alkalmazható lesz 2013. szeptember 1-jétıl. 
Az lenne a kérdésem, hogy jelenleg még nem alkalmazható? 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
Alkalmazható, de nem kötelezı. 2013. szeptember 1-jétıl lép érvénybe a köznevelési törvény, 
amelyben kötelezı lesz alkalmazni nevelést segítı alkalmazottakat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Amennyiben elfogadjuk a határozat-tervezetet, akkor kell-e pályáztatni. 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az óvodatitkári feladatok ellátásához milyen végzettség kell? 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
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Középfokú közgazdasági végzettség, a gépírás kifejezetten elıny, még a 
rendezvényszervezést említeném meg, ami elınyt jelenthet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda óvodatitkári álláshely 
betöltésére vonatkozó kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
244/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda óvodatitkári 
álláshely betöltésére vonatkozó kérelmérıl szóló határozat-tervezettel egyetért, és javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

====================== 
 
11.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Javaslat a karácsonyi ünnepkör önkormányzati programjaira 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna ig.csop.vez. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tavaly 250.000,- Ft-ot különítettünk el a költségvetésbıl a gyerekek csomagjára, illetve a 
képviselık is beszálltak a költségekbe. 
Az lenne a kérdésem a képviselıtársak felé, hogy kapjanak-e a gyerekek egy-egy csomagot, 
mint tavaly, és amikor az ünnepség van, akkor legyen kiosztva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyeztettünk az iskolával és az óvodával, és abban maradtunk, hogy külön lesz az iskolában 
és külön az óvodában az ünnepség, és nem kérnek külsıs szereplıt. Lesz az idıseknek egy 
összejövetel, ami a kulturális évadzáróval lesz egybekötve, így elkülönül a 3 felé  rendezvény. 
Azzal egyetértek, hogy a gyerekek kapjanak egy-egy csomagot és azok a gyerekek is, akik 
fellépnek. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az igazgató asszonyt, illetve Csernák Csilla képviselı asszonyt kértem meg, nézzenek utána, 
hogy ki adjon karácsonyi mősort. 
 
Gyıri Istvánné, iskolaigazgató: 
 
Köszönjük a felajánlást, de lesz saját mősorunk, kisebb karácsonyi koncertünk is lesz, így 
szerintem felesleges kiadás lenne. 
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Kerekes András, megbízott hangtechnikus: 
 
A határozat-tervezetben december 21-én 15,00 órától szerepel a Kulturális Évadzáró és 
Idısek Karácsonya rendezvény. 16,00 órától javasolnám a táncosok miatt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Sajnos történt egy sajnálatos eset, amikor a Bercsényi utcában meglátogattak egy idıs 
asszonyt, és azt mondták neki, hogy az Önkormányzattól hoztak karácsonyi csomagot. Nem 
hoztak, hanem vittek több százezer forintot. Tenni kellene ez ellen, hogy ilyen esetek ne 
forduljanak elı. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Azoknál ez fel sem merül, akik eljönnek a mősorra, akik nem tudnak eljönni, azoknál 
merülhet fel. El kell dönteni, hogy az idıseknek és mozgáskorlátozottaknak kivigyük-e az 
ajándékot. 
Emellett is felhívást tudunk tenni az internetre, illetve az újságba. Ennek ellenére lehetnek 
hézagok, mert az idısek nem nézik az internetet, és felmerül a kérdés, hogy az újság vajon 
mindenkihez eljut-e. Ha van névsor, akkor az alapján ki lehetne vinni ezt a tájékoztatást is és 
akkor mindjárt célba ér. 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Tenni kellene ilyen felhívást a zöldségesekbe, boltokba, orvosi rendelıkbe, gyógyszertárba és 
szájról szájra gyorsabban terjedne. 
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
Tavaly is elmondtam, de akkor már késın, hogy lehetne egy nagy Adventi koszorút készíteni, 
vagy egy álló Betlehemet a szökıkútnál elhelyezni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az óvodában sem lesz mősor? 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
Lesz mősor, de mi is magunknak készítjük. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A határozat-tervezet utolsó sora így szólna, hogy a rendezvények pénzügyi fedezetét 
350.000,- Ft-ban állapítsa meg a testület, amiben benne van az iskolás, óvodás gyerekek, a 
fellépık ajándéka és a nyugdíjasok megvendégelése. Van-e más javaslat? 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
A reprezentációs kiadással számolni kell. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Javaslom bruttó 500.000,- Ft-ban megszabni a rendezvények pénzügyi fedezetét. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a karácsonyi ünnepkör önkormányzati programjairól szóló határozat-
tervezetet azzal, hogy a Kulturális Évadzáró és Idısek Karácsonya rendezvény együttesen 
2012. december 21-én 16 órától kerüljön megtartásra a Mővelıdési Házban. 
A gyerekek számára az ajándékcsomag átadása az iskolában, illetve az óvodában történjen 
meg. A rendezvények pénzügyi fedezetét bruttó 500.000,- Ft-ban állapítsa meg a Képviselı-
testület az önkormányzati költségvetési keret terhére. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
245/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
Kulturális Évadzáró és Idısek Karácsonya rendezvény együttesen kerüljön megtartásra 2012. 
december 21-én 16,00 órától a Mővelıdési Házban. Javasolja továbbá, hogy a gyerekek 
számára az ajándékcsomag átadása az iskolában, illetve az óvodában történjen meg. A 
rendezvények pénzügyi fedezetét bruttó 500.000,- Ft-ban állapítsa meg a Képviselı-testület 
az önkormányzati költségvetési keret terhére. 
 

===================== 
12.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az alapító okirat csak december 31-ig szól? 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Igen, minden ezt érintı jogszabályváltozáskor módosítani kell. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról szóló elıterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
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246/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító 
okiratárnak módosításáról szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra.  

====================== 
13.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Pejtsik-hagyaték Szabályzat jóváhagyása 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót az igazgatási csoportvezetı asszonynak. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Az elıterjesztést nem én készítettem, és én azt nem dönthetem el, hogy két, egyébként 
önmagában törvényes lehetıség közül melyiket válassza a jogosult. Amennyiben megkapom a 
Bizottságtól, hogy mit javasol, akkor azt megfogalmazom a testületi ülésre. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
A III. pont 2-es bekezdés alapján a hagyaték felhasználására az igazgató vállal kötelezettséget 
az éves felhasználási terv alapján. Az éves felhasználási tervet a mindenkori éves elemi 
költségvetés elfogadását követı 30 napon belül készíti el az igazgató a tantestület 
véleményének kikérésével és jóváhagyásával. 
A korábbiakban ez úgy szerepelt, hogy a Képviselı-testület elé is kerül. Az lenne a kérdésem, 
hogy ez most már teljesen kikerül a testület értékelésébıl. 
Felmerült a hétfıi beszélgetés alapján, hogy a Pejtsik-hagyaték vonatkozásában a koncepciót 
meg kellene határozni. Felmerült az erre a célra létesített alapítványba való bevitele, vagy az, 
hogy az Önkormányzat egy alapítványt létrehoz, de hogy létrehozhat-e egyáltalán, ezt meg 
kell nézni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha az Önkormányzatnak át lesz helyezve egy másik számlájára ez az összeg, és meg lesz 
határozva, hogy milyen célra lehet felhasználni, akkor az a legjobb megoldás lesz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért nagyon sürgıs változtatni ezen, hogy ne az államé legyen a pénz. Az iskola 
költségvetésébıl át kell hozni az Önkormányzat költségvetésébe és lehet sok út. Ha 
megtesszük ezt a lépést nyerünk egy kis idıt. Ráérünk, hogy akár januárban, februárban 
eldöntsük, hogy jó helyen van-e az Önkormányzat számláján, vagy megy a 
magánalapítványba, vagy létrehozunk egy közcélú alapítványt, és abba visszük be. A 
pedagógusok tantestületének olyan döntési jogosultsága lesz késıbb is ebben, mint eddig volt. 
Azt gondolom, hogy nyugodtan rá lehet bízni ezt a pénzt egy olyan kuratóriumra, ahol a 
pedagógusok többségben vannak. 
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Gyıri Istvánné, iskolaigazgató: 
 
Teljesen egyetértek polgármester úrral. Január 1-jével valóban át kell az Önkormányzat 
költségvetésébe helyezni. Egy határidıt mindenképpen szabni kell arra, hogy mikor és milyen 
számlára kerül utána a pénzösszeg. A tantestület szeretné, ha az alapítvány számlájára 
kerülne, de ha más megoldás nincs, akkor az Önkormányzat egy elkülönített számlájára 
kerülhetne szabályozottan. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Én is egyetértek azzal, hogy az iskolától mindenképpen el kell hozni, és akár huzamosabb 
ideig is lehet elkülönítetten kezelni, meghatározott céllal. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Jogszabályi környezettel kapcsolatos észrevételeim lennének. 
Ez az elıterjesztés azért van most a bizottság elıtt és azért kerül a testület elé, mert a belsı 
ellenırzés kifogásolta a szabályzatot. Egy mőködıképes szabályzatot kell most létrehozni. 
Olyat, ami megfelel az örökhagyó akaratának, amit még mindig nem ismerünk hivatalosan, 
eddig a pillanatig hivatalos fordítást nem láttunk. Azért kértünk hivatalos fordítást korábban, 
mert az az, ami közelebb visz bennünket az örökhagyó szándékához. Ahhoz kétség nem fér, 
hogy a tiszaalpári általános iskolának szánta az örökhagyó, de rettentıen fontos az is, hogy 
idıben jó helyen legyen a vagyon. Az, hogy az önkormányzat kezelésébe kerül egy egyébként 
nem általa fenntartott iskolának valamiféle lehetısége, jogilag lehetséges. 
Azért kell egy jó szabályzatot most létrehozni, hogy arra lehessen költeni, amire való. Azt 
gondolom, hogy úgy kell összeállni ennek a szabályzatnak, hogy az örökhagyó az iskola 
vezetését hatalmazta fel azzal, hogy az elsıdleges döntését meghozza és a mindenkori 
fenntartó pedig jóváhagyó szerv lehet. Valamiféle egyetértésnek kell mutatkozni az 
örökhagyó jelenleg élı leszármazottaival is. 
Azt gondolom, hogy Önöknek most egy jól mőködı szabályzatot kell elfogadnunk, de ahhoz 
be kell várni a fordítást. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Pejtsik-hagyaték összege 2012. december 1-jétıl kerüljön át az 
Önkormányzat elkülönített számlájára, melyet önálló rovatként tartsa nyilván az 
önkormányzat a költségvetésen belül. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
247/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
Pejtsik-hagyaték összege 2012. december 1-jétıl kerüljön át az Önkormányzat elkülönített 
számlájára, melyet önálló rovatként tartsa nyilván az önkormányzat a költségvetésen belül. 

 
====================== 
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14.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıirányzat módosítások iránti kérelem (3 db) 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót az igazgató asszonynak. 
 
Gyıri Istvánné, iskolaigazgató: 
 
A pedagógusok túlóra igénye a 2012. évi intézményi költségvetésben a 2011/12. tanév január 
1-jétıl június 15-ig tartó idıszakra került megtervezésre. A 2012/13. tanév 2012. 
költségvetési évet érintı túlóra igényének alapja a 2012. szeptember 1-jétıl érvényes 
tantárgyfelosztás. Kérjük a Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztésben szereplı elıirányzat 
módosítási kérelmünket jóváhagyni szíveskedjenek. 
Volt egy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı gyermekek nevelésével és 
oktatásával kapcsolatos pályázat, ennek a pénzösszegét kértük.  
A tornacsarnok tetıszerkezetének a megjavítása megtörtént, ennek az átvezetését is kértük. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
A rendelet-tervezet tartalma jó, a testületi ülésre megfelelı jogi formában lesz elıterjesztve. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az elıirányzat módosítások iránti kérelmet azzal a kiegészítéssel, hogy a 
pénteki Képviselı-testületi ülésre a rendelet-tervezet a jogalkotás szabályainak megfelelı 
formában legyen elıterjesztve. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
248/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıirányzat módosítások iránti kérelmekkel egyetért, és 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy a pénteki 
Képviselı-testületi ülésre a rendelet-tervezet a jogalkotás szabályainak megfelelı formában 
legyen elıterjesztve. 

===================== 
 
15.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Benzinke Kft. és az Inter Auto Trans Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft. közös 

kérelme ingatlan elidegenítéshez való hozzájárulásra 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel a benzinkút alatt lévı terület az Önkormányzat tulajdona, ezért az elıvásárlási jogról le 
kell mondani az Önkormányzatnak. Az Inter Auto Trans Kft. vállalja, hogy az eddigi 
változatlan feltételekkel vállalja a bérleti szerzıdésbıl eredı kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. A bérleti szerzıdésben hogyan szerepel a kútoszlop és az egész létesítmény? 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
İ a helyrajzi számot bérli, mert az egész területet használja, például a füvet is nyírja. 
Az a lényeg, hogy a Kft. könyvelésében ezek milyen módon vannak nyilvántartva. Tekintettel 
arra, hogy ezek könyvelésileg különvehetık, valószínő ingó kategóriába tették, és ez alapján 
szerzıdnek rá. A kútoszlopok és egyéb technikai berendezések ilyen módon nem kerülnek a 
mi használatunkba, mert az a Kft-nek az eszköznyilvántartásában van benne. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Benzinke Kft. és az Inter Auto Trans Szállítmányozási és Kereskedelmi 
Kft. közös kérelmét ingatlan elidegenítéséhez való hozzájárulására szóló határozat-tervezetet 
azzal, hogy a polgármester a bérleti szerzıdést a jelenleg hatályos bérleti szerzıdés tartalma 
szerint kösse meg. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
249/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Benzinke Kft. és az Inter Auto Trans Szállítmányozási 
és Kereskedelmi Kft. közös kérelme ingatlan elidegenítéséhez való hozzájárulására szóló 
határozat-tervezettel egyetért. Azzal a kiegészítéssel javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy a polgármester a bérleti szerzıdést a jelenleg hatályos bérleti szerzıdés 
tartalma szerint kösse meg. 
 

====================== 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
19,20 órakor szünetet rendel el. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés holnap, 2012. 
november 29-én 16,00 órakor folytatódik tovább. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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

 


