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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 29-én tartott ülésérıl. 
Ezen jegyzıkönyv a 2012. november 28-i Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés 
folytatása. 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Barna Sándor, Csernák Csilla, 
                       Dr. Csernus Tibor, Kacziba Sándor, 
                       Dr. Puliusné Sárdi Mária (5 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
                       Bársony Lajos vagyongazdálkodási ügyintézı 
                       Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
                       Bartucz István településüzemeltetı 
                       Novákné Lovas Erzsébet családsegítı 
                       Sándor Ernıné Kása Mária családsegítı 
                       Ottmár László EDF DÉMÁSZ Zrt. részérıl 
                       Borsos Botond HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıje 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Gyıri István 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 16,12 órakor megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, 5 fı bizottsági tag van jelen. 
 
16.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztatás a szennyvízberuházás jelenlegi helyzetérıl 
(Szóbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Bársony Lajos vagyongazdálkodási ügyintézı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszöntöm Borsos Botond urat a HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıjét. Megkérem, hogy adjon 
szóbeli tájékoztatást a beruházás helyzetérıl. 
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Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıje: 
 
A szennyvízberuházással kapcsolatban 2 db közbeszerzés van folyamatban. Az egyik a telep, 
a másik a csatornázás közbeszerzése. 
A telep közbeszerzésére az ajánlatok beérkeztek. Az ajánlatok beérkezése után a 
hiánypótlások megtörténtek és megérkeztek, a bírálati szakasz van hátra. Ezt megtehettük 
volna már, de azért nem tettük meg, mert a csatorna közbeszerzése húzódik. Volt egy olyan 
tisztázó kérdés is még a telepeseknél, hogy mi van akkor, ha nagyon elhúzódik a kettı 
egymástól, akkor ki fogja a kész telep ırzését elvégezni. Ezért nem csináltuk meg, illetve egy 
javaslattal éltem, amelyet elküldtem a polgármester úr részére. A közbeszerzési törvény 
lehetıséget ad arra, hogy a telep eljárását egyszer, 60 nappal el lehet halasztani. Ezt 
javasolnám, hogy tegyük meg. 
3 db ajánlattevınk volt. A Duna Aszfalt Kft., az A-HÍD Zrt. és az OMS Hungária Kft. Ebbıl a 
Duna Aszfalt Kft. anyaga érvénytelen azért, mert nem árazott be mindent, erre hiánypótlás 
keretében sem lehetett felkérni. Az A-HÍD Zrt. ajánlata érvényes, el lehet bírálni. A 
közremőködı mérnökök az OMS Hungária Kft. ajánlatában olyan, az eredményt is 
befolyásoló számítási hibát találtak, amelyet figyelembe véve az eljárás nyertese az OMS 
Hungária Kft. Ez ellen az A-HÍD Zrt. elızetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, amivel nem 
tudtunk egyetérteni a közbeszerzési elıírások általunk történı értelmezése szerint, 
kénytelenek voltunk elutasítani. Kb. négy munkanapja tettük ezt meg, 10 napja van 
fellebbezni, nem történt még meg. 
Mindenképpen javaslom a hosszabbítást 60 nappal. Annál is inkább, mert amíg a 10 nap nem 
jár le, addig nem küldeném be az irányító hatóságnak a bírálat végét, hiszen ha valami miatt 
változik, akkor vissza kell kérni. Így viszont december 7-én lenne az eredetileg tervezett 
eredményhirdetés. Egészen biztos, hogy nem tudunk eredményt hirdetni, mert az NFÜ nem 
fogja a jóváhagyását hagyni. 
A csatorna kivitelezésére meghirdetett elsı ajánlati felhívás a beérkezett elızetes 
vitarendezési kérelem alapján visszavonásra került. A közbeszerzési dokumentáció az 
elızetes vitarendezési kérelemben foglaltak szerint kismértékben átdolgozásra került, 
amelynek NFÜ általi minıségellenırzését ismételten le kellett folytatni. Az egyszer már 
elfogadott, kismértékben módosított dokumentáció alapján, amely a megismételt eljárásban 
egyszer hiánypótlásra is került, a kiadott tanúsítvány szerint nem támogatják a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását. 
Az utolsó tanúsítvány alapján átdolgozott dokumentációt ismételten be kell nyújtanunk, és 
annak minıségellenırzési eljárása megkezdését ismételten kezdeményezni kell. A 
módosítások lényege, hogy a bírálati szempontok száma két tételre, az árra és a 
fenntarthatósági tervre csökken, amely szerintünk a megvalósítás garanciáit is csökkenti. 
Az átdolgozott dokumentáció ismételt minıségellenırzésre történı benyújtásának 
kötelezettsége a csatorna kivitelezı kiválasztásának eljárását jelentısen meghosszabbítja. 
 

Gyıri István bizottsági tag 16,25 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt javaslom, hogy hosszabbítsuk meg 60 nappal a telep közbeszerzési eljárás eredménye 
megállapítására vonatkozó döntést. 
 

Dr. Csernus Tibor bizottsági tag 16,26 órakor kiment a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja Borsos Botond HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıjének a 
szennyvízberuházás jelenlegi helyzetérıl szóló tájékoztatóját. A szennyvíztisztító-telep építési 
munkáinak kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredménye megállapítására 
vonatkozó döntés 60 nappal elhalasztásra kerüljön. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
250/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Borsos Botond HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıjének a 
szennyvízberuházás jelenlegi helyzetérıl szóló tájékoztatóját elfogadja. Javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a szennyvíztisztító-telep építési munkáinak 
kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredménye megállapítására vonatkozó döntés 60 
nappal elhalasztásra kerüljön.  
 

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

Borsos Botond a HBF Hungaricum Kft. ügyvezetıje 16,30 órakor távozott a bizottsági 
ülésrıl. 

 
Dr. Csernus Tibor bizottsági tag 16,30 órakor visszajött a bizottsági ülésre,  

így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 6 fı. 
 

17.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Közvilágítási szerzıdés jóváhagyása 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A határozat-tervezetben az szerepel, hogy a villamos energia beszerzési árára vonatkozó 
17,35 Ft/kwh mértékő árat javasol elfogadni. A közvilágítás üzemeltetésére adott 204.286,- 
Ft/hó ajánlatot,  valamint a szerzıdéstervezetekben foglalt feltételeket javasolja elfogadásra. 
Havonta 204.286,- Ft az üzemeltetés, ez éves szinten 2,5 millió Ft. Az lenne a kérdésem 
Ottmár László úr felé, hogy ezért az összegért milyen tevékenységeket végeznek 
Tiszaalpáron. 
 
Ottmár László, EDF DÉMÁSZ Zrt. képviseletében: 
 
Az ajánlati lapban, amit polgármester úrnak átadtam, részletesen fel van sorolva, hogy mi 
tartozik ebbe a csomagba. Mi a 204.286,- Ft havidíj ellenében szolgáltatjuk például a 
közvilágítás ki és bekapcsolást szolgáló jelet, ami mögött nagyon komoly technika áll. 
Kapcsolattartót biztosítunk folyamatosan. A közvilágítási szakreferens azzal is foglalkozik, ha 
valami nem úgy mőködik, ahogy a szerzıdésben van, és ha szaktanácsot kérnek. 
Hibabejelentést fogadunk 24 órán keresztül. Ha a hibacím tudomásunkra jut, akkor 8 napon 
belül kijövünk a helyszínre és megjavítjuk a hibát. Ha a lámpatestek meghibásodásának az 
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aránya eléri a 40 %-ot, akkor vizsgálat nélkül lecseréljük az összes lámpát egyszerre. Ez 
egyfajta megelılegezett beruházás. Benne van az ajánlati csomagban a búratisztítás is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tavasszal hoztunk egy olyan határozatot, hogy felmérjük a településen, hol kell plusz lámpa, 
és hol nincs rá szükség. Polgármester úr tárgyalt-e errıl Önökkel? 
 
Ottmár László, EDF DÉMÁSZ Zrt. képviseletében: 
 
Igen. Kijelöltünk néhány olyan települést, amelyeken soron kívül leltározunk. Tiszaalpárnak 
most folyik a leltározása. Bevállaltuk polgármester úr kérésére a leltározás során, hogy 
egyrészt tiszta képet kapjunk, másrést, hogy a településnek a saját erıforrásunkból lecseréljük 
a hagyományos higanygızlámpás égıket energiatakarékosra. Nekünk is jobb lesz, mert 
egyszerőbb lesz javítani. A kollegák úgy ígérik, hogy a jövı héten ez meglesz, és a 
rendelkezésükre fogjuk bocsátani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ami nem önkormányzati utca, hanem a közút tulajdonában lévı, ott valóban meg van szabva, 
hogy milyen fényerıt kell biztosítani? 
 
Ottmár László, EDF DÉMÁSZ Zrt. képviseletében: 
 
Amikor az Unióhoz csatlakoztunk, akkor megszőnt a szabványok kötelezı érvénye, viszont 
ajánlás jelleggel alkalmazzuk. 
Szeretnék egy tévedést korrigálni. Ne gondolkodjanak abban, hogy lámpákat lekapcsoljanak. 
Nem azért mondom, mert nekünk így kisebb lesz a bevételünk, hanem sötétben sajnos elıjön 
az alvilág. Egy sötét utcába ha bemegyünk, nagyon rossz érzésünk van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amikor ez a leltár készen lesz, arra kérném Ottmár urat, hogy utána gyorsan nézzük meg, 
mert összességében az energiafogyasztás 10 milliós tétel nálunk a költségvetésben. 
Mindenképpen célszerő lenne, ha már a következı évben ennek a hatása érzıdne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az EDF DÉMÁSZ Zrt. közvilágítás üzemeltetési és villamos energia 
beszerzési ajánlatáról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
251/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az EDF DÉMÁSZ Zrt. által a közvilágítás villamos 
energia beszerzési árára vonatkozó 17,35 Ft/kwh mértékő, és a közvilágítás üzemeltetésére 
adott 204.286,- F/hó mértékő ajánlatával, valamint a szerzıdéstervezetekben foglalt 
feltételekkel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  
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Kérje fel a polgármestert, hogy az ajánlatok alapján az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel a szolgáltatási 
szerzıdéseket kösse meg. 
 

==================== 
18.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 5/2000. (IV.28.) Ktr. számú rendelet 

módosítása és a válsághelyzetben lévı családok elhelyezésére koncepció kialakítása 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót az igazgatási csoportvezetı asszony részére. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Ez egy komplex program kezdete lehet. Most azért kellett módosítani a rendeletet, mert 
mindenki elıtt ismert, hogy a szociális problémák mekkora gondot okoznak a településen. 
Jelentkeznek olyanok, amelyeket nem lehet kezelni jelenleg, többféle ok miatt. Az egyik, 
hogy elfogyott a segélykeret, melynek megvannak az egyéb okai. Nyilván nem véletlenül 
javasolunk új önkormányzati rendeletet alkotni. Azért mert a szabályozás nem megfelelı. Ha 
csak a szabályozás alkalmazása nem lenne megfelelı annak a megoldása a végrehajtás során 
kínálkozik. Természetesen ez is okozhatja a segély idejekorán való elfogyását. 
A másik probléma olyan, amit a jogi szabály hiánya miatt nem lehet megoldani. 
Vizsgáltuk a hatályos rendeletet, és arra kellett rájönni, hogy idıközben súlyosan 
törvénysértıvé is vált. Elhaladt az idı felette, a szociális törvény többször módosult. Elıször 
csak módosításnak indult, miután azonban annyiféle változtatást, módosítást kellett volna 
rajta keresztülvinni, úgy látta a jegyzı úr, hogy jobb lesz ha új rendeletként, a jogalkotási 
szabályoknak is teljesen megfelelı új önkormányzati rendelet kerül megfogalmazásra. 
Nem állítom, hogy nem kell még januárban újra módosítani esetlegesen új törvényi 
jogszabályok kapcsán, de ezt már könnyebb lesz megtenni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Átolvastam a rendeletet, elırebocsátom, hogy jónak tartom. 
Összehasonlítottam azonban az elızı rendelettel, és nem értem, hogy mi volt abban a 
törvénysértı, mert szerintem nagyon hasonló a két rendelet. 
A lakásfenntartási támogatásnál csak az szerepel, hogy egyéb feltételek. Nem kellene 
hivatkozni a törvény erre vonatkozó paragrafusára? 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Az új jogalkotási szabályok szerint tilos. Erre utaltam amikor azt mondtam, hogy több 
pontban jogszabálysértı az elızı rendelet. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Akkor nem a tartalma miatt volt jogszabálysértı, hanem ilyen dolgok miatt. 
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Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Igen. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Az átmeneti segélyre vonatkozó rész az elızınél ugyanígy szerepelt, csak nem volt benne a 6 
hónap állandó lakóhellyel való rendelkezés. A kamatmentes kölcsönnél igen, de az átmenti 
segélynél ezt nem tenném bele, mert lehetnek olyan helyzetek, amikor ideköltözik valaki 
olyan helyzetbe kerül, hogy szüksége van rá. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Több olyan eset volt, hogy valaki direkt azért költözik Tiszaalpárra, mert itt kap segélyt. 
Ennek gátat kell szabni. Tiszaalpár Önkormányzatának arra van pénze, hogy Tiszaalpár 
lakosait segítse. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Az a baj, hogy egyértelmően nem lehet kiszőrni azokat a személyeket, akik viszont valóban 
rászorulnának. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Én az egy évhez ragaszkodnék, mert számtalan példa volt, hogy azonnal jöttek. 
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Rossz szájízzel hallom, hogy létezik a törvényhozásunkban olyan, hogy a segélykifizetés csak 
készpénzbeli kifizetéssel történhet. Nem tudom, hogy máshol ezt hogy csinálják, de ilyet mint 
nálunk amikor kifizetés nap van még nem láttam. Ha ezeket el akarjuk kerülni, akkor erre 
találni kell más megoldást. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Megnyugtatásul annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a jogszabályi változások 
végrehajtásaként és munkaszervezési eszközökkel - amit tehettünk megtettük -, október 1-
jétıl egy másik segélyezési kifizetési kör kizárólag az Erzsébet utalvánnyal juthat hozzá az 
ellátásához. Fokozatosan a törvényalkotó is megtalálja azokat a lehetıségeket, hogy a 
készpénzkifizetés elkerülhetıvé váljon. A készpénzes kifizetés mindenütt óriási probléma. 
Decemberi kifizetés már a Mővelıdési Házban fog megtörténni. 
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
A lakásfenntartási támogatás esetében az, hogy feltétele a jogosult lakókörnyezetének a 
rendezettsége, ez eddig is élt a rendeletben. Ez eddig hogyan mőködött? Ki az aki ezt 
ellenırizte? 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
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A lakásfenntartási támogatásnál nem volt ilyen feltétel, az átmeneti segélynél volt, de itt is be 
kellene vezetni. 
Környezettanulmány kapcsán lehet ezt ellenırizni. A családgondozó szolgálat segítségét 
szeretnénk erre igénybe venni. Ez nem egy lehetıség, hanem egy feltétel. Ezt el kell végezni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Volt ilyen ellenırzés, Ajtainé Marika ellenırizte. 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Olyan pénzeszközt kellene biztosítani a szociális rászorultaknak, egy keretösszeget el kellene 
különíteni, hogy bármikor ha krízishelyzetbe jut valaki, tudjunk segíteni. 
A közgyógyellátásnál visszaélésekre látok esélyt. Úgy érzem, hogy olyan személyek is jutnak 
közgyógyellátáshoz, akik esetleg nem annyira rászorultak, és aki sokkal jobban rászorul, 
annak meg nem tudunk rendkívüli szociális segélyt juttatni. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Erre kifejezetten vonatkozik, hogy jogszabályhatárokat áthágni szigorúan tilos. Itt kizárólag 
annyi történt, hogy a korábbi jövedelemhatárokat egy picit tágítottuk a törvényi kereteken 
belül, mert túlzottan sok ember esett ki ezáltal a lehetıségbıl. Olyanok, akik láthatóan bele 
kellett volna, hogy essenek. A jogszabályi egyéb feltételeket továbbra is be kell tartani. 
 
Sándor Ernıné Kása Mária, családsegítı: 
 
Az értelmezı rendelkezésekben úgy láttam, hogy nem egy háztartásban élı fogyasztást 
néznek, hanem együttélı személyeket. 
A rendeletben azt írják, hogy aki ott bejelentett lakcímmel rendelkezik. Lehet 6 nagykorú 
személy, aki külön háztartásnak számít az átmeneti segélyben. A hat személy beadhatja az 
igényét átmeneti segélyre, mert külön háztartásnak számít. Hat személynek kiviszi a fát, 
holott egy kályhával főtenek. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
A gyakorlatban én ezzel nem találkoztam. Azt tudom mondani, hogy holnap délelıtt térjünk 
vissza erre a kérdésre. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Módosító javaslatom lenne. Átmeneti segélyben az-az egyedül álló vagy családban élı 
nagykorú személy részesüljön, aki Tiszaalpár Nagyközség illetékességi területén legalább 6 
hónap helyett 12 hónapja állandó lakhellyel rendelkezik, vagy életvitelszerően tartózkodik. 
Másik módosító javaslatom az átmeneti segélynek az összegénél kétféle lehetıség van. Van 
egy egyszeri minimum 5.000,- Ft és van egy havi rendszerességgel adott segély, amit igazából 
nem értek. A rendkívüli átmeneti segélynek az a lényege, hogy az pont akkor kell. Nem 
igazán értem, hogy miért nem rakjuk át más kategóriába a havi rendszerességgel adott 
rendkívüli átmeneti segélyt. 
Az átmeneti segélynél eddig 3.000,- Ft volt a maximum, most is ezt javaslom. Rendkívüli eset 
volt az 5.000,- Ft, ezzel is kifogyott a kassza. Az 5.000,- Ft-tal még hamarabb ki fog fogyni, 
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ezért kérném a Bizottságot, hogy a testületi ülésre azzal kapcsolatban valamit javasoljunk, 
hogy erre az egy hónapra ezt hogyan oldjuk meg, mert valóban vannak indokolt esetek. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Elfogadom amit a többség dönt, de én az itt tartózkodáshoz a 6 hónapot is soknak tartom, 
nemhogy a 12 hónapot. 
Az átmeneti segély 5.000,- Ft minimumösszegét azért tartom jónak, mert ha valakinek 
hathatósan akarunk segíteni, akkor ez minimum ennyi összeg. A havi rendszeresség nekem 
azt mondja, hogy havonta egyszer lehet jönni átmeneti segélyért. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
A közigazgatási eljárás szabályai szerint kell eljárni. Ha elvégeztük azokat az eljárási 
cselekményeket, és a feltételeket megköveteltük a kérelmezıtıl, akkor azt gondolom, hogy 
ezzel kizárhatjuk azokat, akik azért jönnének vissza havi rendszerességgel, mert erre akarnak 
rájárni.  
Azt is szabályoztuk, ami korábban nem volt gyakorlott rendszer, hogy más formákban, 
például Erzsébet utalványban, szociális utalványban, tüzelıutalványban, tehát természetben is 
lehet nyújtani. A döntéshozónak a jogosultsága mérlegelés kapcsán eldönteni amikor feltárja a 
tényállást, hogy mivel tud legjobban segíteni. 
Fogalmakat kell tisztáznunk. Ha az a célunk, hogy gyorsan tudjunk segíteni ha szükséges, azt 
nem kell szabályozni a helyi rendeletben. A közigazgatási eljárási törvény egyértelmően 
megadja azt a lehetıséget, amely esetben a jegyzı soron kívül, azonnal eljárhat. A határozatot 
akkor is meg kell hozni, az eljárást akkor is le kell folytatni, a feltételeket akkor is teljesíteni 
kell. 
 
Emlékeztetném a tisztelt Bizottságot, hogy a lakásrendeletet is módosítani kell késıbb, a 
krízishelyzetbe került családok miatt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felolvasom a krízishelyzetbe került családokról szóló határozat-tervezetet: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta, és az írásbeli 
elıterjesztésben foglaltak szerint kinyilvánítja azon szándékát, hogy a tiszaalpári lakosság 
családok lakóhelyére vonatkozó krízishelyzetének megoldására szálláshelyet kíván 
kialakítani. Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg elsısorban az 
önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanokat, ennek hiányában számba jöhetı, 
megvásárolható, ilyen célra használatba vehetı ingatlanokat, és alakítson ki koncepciót, helyi 
jogi szabályozást a válsághelyzetek kezelésére. 
Felhívja továbbá a polgármestert, hogy készítsen elı hatályos magyar és helyi jogi 
szabályozásnak megfelelı polgári jogi megállapodást. 
 
- Szavazásra bocsátja a krízishelyzetbe került családokról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
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252/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és az írásbeli elıterjesztésben foglaltak 
szerint javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy nyilvánítsa ki azon szándékát, 
hogy a tiszaalpári lakosság családok lakóhelyére vonatkozó krízishelyzetének megoldására 
szálláshelyet kíván kialakítani. Hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg 
elsısorban az önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanokat, ennek hiányában számba jöhetı, 
megvásárolható, ilyen célra használatba vehetı ingatlanokat, és alakítson ki koncepciót, helyi 
jogi szabályozást a válsághelyzetek kezelésére. 
Hívja fel továbbá a polgármestert, hogy készítsen elı hatályos magyar és helyi jogi 
szabályozásnak megfelelı polgári jogi megállapodást. 
 

========================= 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja Dr. Vancsura István polgármester úr módosító javaslatát, mely szerint a 
rendelet átmeneti segélyre vonatkozó 16. § (1) bekezdés, ha a jogszabályok engedik úgy 
módosuljon, hogy átmeneti segélyben az-az egyedül álló vagy családban élı nagykorú 
személy részesüljön, aki Tiszaalpár Nagyközség illetékességi területén legalább 12 hónapja 
állandó lakhellyel rendelkezik, vagy életvitelszerően tartózkodik. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
253/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Dr. Vancsura István polgármester úr módosító 
javaslatával egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, mely szerint a rendelet 
átmeneti segélyre vonatkozó 16. § (1) bekezdés, ha a jogszabályok engedik úgy módosuljon, 
hogy átmeneti segélyben az-az egyedül álló vagy családban élı nagykorú személy 
részesüljön, aki Tiszaalpár Nagyközség illetékességi területén legalább 12 hónapja állandó 
lakhellyel rendelkezik, vagy életvitelszerően tartózkodik. 
 

====================== 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az átmeneti segély 17. § (2) bekezdésében az átmeneti segély 
minimumösszege 3.000,- Ft legyen. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
254/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy az átmeneti segély 17. §. (2) bekezdésében az átmeneti segély 
minimumösszege 3.000,- Ft legyen. 
 

======================= 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha a havi rendszerességen azt értjük, hogy átmenetileg több hónapig is segítsünk valakin, és 
ezt behatároljuk, hogy mennyi ideig tart, akkor rendben van. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Ezt csak így lehet. A közigazgatási határozatban pontosan meg kell határozni a folyósítás 
idıszakát, hogy meddig tart. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló rendelet-tervezetet a már elfogadott határozatokkal együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
255/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról szóló rendelet-tervezettel – az e-tárgyban hozott határozatokkal 
együtt – egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

========================= 
19.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal állománya, létszámának bıvítése 
            (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A létszámbıvítés már volt napirend és el is jutottunk odáig, hogy 2,5 fı létszámmal 
emelkedett a köztisztviselıi létszám az elmúlt idıszakban. Pillanatnyilag 16 köztisztviselı 
van a Polgármesteri Hivatal állományában. Az elıterjesztésben le van írva, hogy az iskolától 
4 fı kerül át, azt jelenti, hogy 20 fı. A kérés az, hogy 1 fıvel emelkedjen meg a 
köztisztviselıi állomány, az 21 fı. Másik 1 fı nyugdíjazás folytán megüresedı álláshelyet 
töltené be. 
A T/7655-ös törvényjavaslat kimondja, hogy Tiszaalpár az A-3. kategóriába tartozik, ami azt 
jelenti, hogy 5001 és 11000 lakos között. Tiszaalpár esetében mivel önálló hivatala van, nincs 
korrekciós tényezı, a számított alaplétszám ugyanannyi, mint az elismert hivatali létszám. 
15 és 21 között van a létszám, ami azt jelenti, hogy 15,1 létszámra jön ki. Ha a határozat-
tervezetet elfogadjuk abban az esetben is a képviselı-testületnek 3 köztisztviselınek a bérét, 
járulékát teljes mértékben a költségvetésbıl kell finanszírozni. 
Ami az elıterjesztésben le van írva, azt eltudom fogadni, de szerintem ez a plafon. Ennyiben 
kívántam ezt kiegészíteni, mindenkit kérek, hogy a döntésénél ezt vegye figyelembe. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolom, hogy a létszámot mindig a feladathoz kell rakni. Az élet egész mást mutat, 
mint amit ezek a számok mutatnak. Hihetetlen bürokrácia van, és ezt a bürokráciát valakinek 
ki kell szolgálni. Ki kell szolgálni a Képviselı-testületet, de a Hivatalnak van még más egyéb 
feladata is, ami a településmőködtetést érinti. Mindazok a feladatok, amik az önkormányzati 
törvényben feladatként meg vannak szabva, azok a feladatok itt maradnak. 
Meg lehet húzni itt a létszámot, de például a településüzemeltetést hogyan fogjuk mőködtetni 
két emberrel. Arra nem lehet hivatkozni, hogy közfoglalkoztatottakkal oldjunk meg mindent. 
Gépre nem lehet közfoglalkoztatottat ültetni folyamatosan. Erre is ki kellene találni valamit, 
hogy legyen ember, aki a grédert mőködtetni tudja, mert az utak karbantartása alapvetı 
önkormányzati feladat. 
Elfogadom ezt a határozati javaslatot, de azt gondolom, hogy ezt ne tekintsük kıbevésettnek, 
hanem nézzük meg, hogy ez a létszám elegendı lesz-e ahhoz a feladathoz, ami a hivatalban 
van. Pillanatnyilag úgy látom, hogy nagyon feszített a munkatempó a Hivatalban minden 
területen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azt se felejtsük el, hogy a híradások mindennap arról szólnak, hogy ezek a számok még 
csökkenni fognak. Bejelentették, hogy a nyugdíjasok helyett nem lehet felvenni dolgozókat. 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Úgy érzem, hogy ha a költségvetést fogjuk látni, akkor beszéljünk a létszámnövelésrıl. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Szerintem a Képviselı-testület tisztába került azzal, hogy milyen nagyon nehezített 
körülmények között harcolják meg a mindennapjaikat a Polgármesteri Hivatal dolgozói. 
Kivétel nélkül mindet felsorolhatnám, aki nemcsak, hogy túlórázik, de mindezt minimálbérért 
teszi, és egy fillér plusz juttatást sem kap. Annyit tudott segíteni ezen jegyzı úr, hogy 
szeptembertıl elrendelte a szabadságok kiadását, amelyek több esetben több évre 
visszamenılegesen felhalmozódtak. Ezzel azonban tovább nehezedett a helyzet, mert a 
feladatot el kell végezni. Ennek az eredménye az, hogy sorra borulnak ki a kollegák. 
Ha a pénzügyhöz hozzá tudunk tenni 1 vagy 2 fıt, azzal talán a minimumfeltételeket 
teljesítjük. Korántsem biztos, hogy elég lesz, mert milyen feladatok maradnak? 
Településrendezés, településfejlesztés, ami a vagyongazdálkodás feladata. Gyakorlatilag 
gazdálkodási szakemberünk nincs. A meglévı – vagy eddig más formában megismert és 
bevált – munkatársakat kell átképezni. Egy biztos, ha segítséget nem kapunk, akkor nem 
marad más lehetısége a vezetınek, mint a minıségi csere. Akire képesítése és tapasztalata 
alapján nem lesz szüksége, azt el kell küldenie, és a munkakörre pályáztatni fog. A munkát el 
kell végezni. 
Minden új dolgozó 6 hónap próbaidıvel kezd. Ha nem felelt meg, indokolás nélkül el lehet 
bocsátani. Sok mindent kell mérlegelni, de egyet meg kell érteni, össze fognak esni a 
kollegák. 
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
A jelenlegi helyzettel egyetértek, tudomásul veszem. Egyet viszont nem szabad elfelejteni, ez 
a jelenlegi állapot nem most kezdıdött, hanem 5 évvel ezelıtt. Ez a helyzet nem azért alakult 
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ki, mert hirtelen lett ennyi munka. 5 évvel ezelıtt is ugyanennyi munka volt, csak eddig 
senkinek nem jutott eszébe, hogy valahogy ezen próbáljunk meg változtatni. Lehet, hogy az 
informatikai felújítás hoz valamiféle segítséget. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal állománya, létszámának bıvítésérıl szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
256/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Polgármesteri Hivatal állománya, létszámának 
bıvítésérıl szóló határozat-tervezettel egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra. 
 

======================= 
 
20.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Javaslat az önkormányzati jogi képviselet ellátására állandó ügyvédi megbízási 

szerzıdéssel Dr. Csernus Tibor képviselı úr megbízása 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Dr. Csernus Tibor egyéni ügyvéddel kötött megbízási szerzıdés határozott ideig, 2013. június 
30-ig szólna, bruttó 50.000,- Ft-os összegért. 
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, amelyet nem támogatott. Aggály merült 
fel ennek kapcsán, hogy fennáll-e összeférhetetlenség. Ennek kapcsán kértem egy 
állásfoglalást. Nem Dr. Csernus Tibor személyével kapcsolatban vannak aggályaim, hanem 
vannak esetek, amikor nem szerencsés, hogy ellássa a jogi képviseletet.  
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Az a véleményem, hogy nincs ilyen eset. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Az Ötv. 19. szakasz (2) bekezdés d) pontja kifejezetten azt írja elı, hogy megbízás alapján 
képviselheti a Képviselı-testületet a települési képviselı. 
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Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
Itt szeretném azt az állásfoglalást megkérni, hogy Gyıri István esetében az iskolával 
kapcsolatos szavazáskor milyen összeférhetetlenség áll fenn. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Személyi érintettség. 
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
Lehet ebben állásfoglalást kérni? 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Természetesen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Rengeteg szerzıdésünk van, lesz is, amihez ha szakmailag minıségi munkát akar a hivatal 
végezni, akkor szükséges, hogy egy egyéni jogász ezeket véleményezze, illetve elkészítse. 
Képviselı úr ilyen helyzetben helyzeti elınyben van, ismeri az összes problémánkat. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
A három hónap alatt amióta itt vagyok, úgy látom, hogy ez a munka akár elérheti a heti 20 
munkaórát is. A megállapodások 90 %-a önkormányzati megállapodás, nem hivatali. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Magam is érzékeltem ezt a fajta problémát. A szerzıdést ennek fényében fogalmaztam meg. 
Ha már heti 20 órát elér egy ilyen jellegő megbízás, akkor értelemszerő, hogy nekem is az 
erıimet át kell csoportosítanom. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzati jogi képviselet ellátására állandó ügyvédi megbízási 
szerzıdéssel Dr. Csernus Tibor képviselı úr megbízásáról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással, az érintett nem vett részt a szavazásban – az alábbi határozatot hozza: 
 
257/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzati jogi képviselet ellátására állandó 
ügyvédi megbízási szerzıdéssel Dr. Csernus Tibor képviselı úr megbízásáról szóló határozat-
tervezettel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 

======================== 
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21.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Javaslat az iskola átszervezése kapcsán leltározási ad hoc bizottság alakítására 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az október 24-i határozat végrehajtásának érdekében az átadás-átvétel alapfeltételeként az 
aktuális állapotnak megfelelı leltár felvételére ad hoc bizottságot kell felállítani. 
A Bizottság négy tagja fel van sorolva a határozat-tervezetben. 
Én ezt a feladatot nem tudom elvállalni, ezért kérnék javaslatot a negyedik bizottsági tagra. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Én elvállalom. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Mikor indul a leltár és mi az átfutása. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
A jövı hét elsı napjaiban meg kell csinálni a leltárt ahhoz, hogy 10-ig a szerzıdés kész 
legyen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az iskola átszervezése kapcsán leltározási ad hoc bizottság alakítására 
szóló határozat-tervezetet azzal, hogy a bizottság négy tagja közül Barna Sándor, Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnöke 
helyett Dr. Puliusné Sárdi Mária, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának tagja legyen az ad hoc bizottság tagja. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
258/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az iskola átszervezése kapcsán leltározási ad hoc 
bizottság alakítására szóló határozat-tervezettel egyetért. Azzal javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra, hogy a bizottság négy tagja közül Barna Sándor, Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnöke 
helyett Dr. Puliusné Sárdi Mária, Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának tagja legyen az ad hoc bizottság tagja. 
 

===================== 
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22.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Volt óvoda épületére vonatkozó megállapodás módosítása 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Bársony Lajos vagyongazdálkodási ügyintézı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Képviselı-testület július 31-én döntött arról, hogy a József Attila utcai óvoda ingatlanát 
5.850.000,- Ft-ért értékesíti Szabó János úrnak. Az elıírások szerint fel lett kérve a MNV Zrt., 
hogy nyilatkozzanak kívánnak-e az állam elıvásárlási jogával élni. Az MNV nyilatkozatában 
az elıvásárlási jogról lemondott. Ezután érkezett október 12-én Szabó János úrtól egy 
kérelem, amelyben kéri, hogy egy idıközben létrejött gazdasági társaság, az SZ.T.P.B Kft. 
kívánja ezt megvásárolni. 
 
Szavazásra bocsátja a volt óvoda épületére vonatkozó megállapodás módosításáról szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
259/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a volt óvoda épületére vonatkozó megállapodás 
módosításáról szóló határozat-tervezettel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra. 

======================== 
23.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a kiskunfélegyházi kistérségi megállapodások módosításai tárgyában 
(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: 
 
Az elıterjesztést mindenki megkapta. 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a kiskunfélegyházi kistérségi 
megállapodások módosításai tárgyú határozat-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
260/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a kiskunfélegyházi kistérségi megállapodások 
módosításai tárgyú határozat-tervezettel egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra. 

===================== 
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24.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

tagönkormányzatai között a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására létrejött 
megállapodás módosítása tárgyában 

(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: 
 
Átadom a szót a csoportvezetı asszonynak. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Ez az anyag összefügg a múlt heti rendkívüli ülés döntésével. Akkor az a döntés született, 
hogy mind a gyermekjóléti, mind a családsegítı szolgálat külön-külön önálló szolgáltatásként 
idekerül az önkormányzat feladatellátásába. Szükségszerő döntés volt ez, hiszen korábban ezt 
a feladatot a kistérség látta el, a kistérség pedig december 31-el nem láthatja el törvényi 
változás, hatályon kívül helyezés okán, valakinek el kell látni, törvényi kötelezettség. 
Amiért most ismét napirenden van ez a kérdés, az-az, hogy probléma adódott, mert a kistérség 
keretén belül mőködik a mikrokörzeti társulás, ennek a keretén belül mőködik még a 
családsegítı szolgálat karöltve a nappali ellátással. 
Ez azt eredményezte, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás csak úgy módosította társulási 
szerzıdését, hogy csak a gyermekjóléti szolgáltatást vette ki a feladatok közül, bent felejtette 
a családsegítı szolgáltatást, így nem tudja a kezünkbe adni azt a szükséges mellékletet, amit 
az engedélyeztetési eljáráshoz csatolni kell. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz elıször a 
mikrokörzeti társulást is bizonyos szempontból oldani kell és a családsegítı szolgáltatást 
onnan kiemelni, marad benne a nappali ellátás. 
Azt kérem, hogy ezt most úgy támogassák, hogy ez a folyamat ezért még nincs lezárva, erre 
vissza kell térni a decemberi ülésen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzatai között a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására létrejött 
megállapodás módosításáról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
261/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás tagönkormányzatai között a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására létrejött 
megállapodás módosításáról szóló határozat-tervezettel egyetért, és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra.  
 

====================== 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
5 perc szünetet rendel el. 
 

S Z Ü N E T 
19,45 – 19,50 

 
25.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Beszámoló a 2012. évi jegyzıi tevékenységrıl 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztést mindenki megkapta. 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 2012. évi jegyzıi tevékenységrıl szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
262/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2012. évi jegyzıi tevékenységrıl szóló határozat-
tervezettel egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

======================= 
 
26.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Beszámoló az útjavítások aktuális állapotáról 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Bartucz István településüzemeltetı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztést nem fogadom el.  
A Képviselı-testület arról döntött, hogy 50 tonna aszfalttal lesznek az utak megjavítva. 
A Kádár Lajos utcában van egy nagy gödör, ami nagyon balesetveszélyes. Azért 
elfogadhatatlan ez a tájékoztató, mert én a belterületi utakat hangsúlyoztam ki az útjavítással 
kapcsolatban, mert a belterületi földes utakkal semmi nem lett az idén csinálva, és jönnek a 
kérések, panaszok. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Az utak javításánál csak a legszükségesebbet tudjuk megcsinálni, mert a pénzkeret meg van 
határozva. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Döntöttünk arról, hogy a szennyvízberuházásig nem kezdjük el javítani a belterületi utakat. 
Viszont a Kazinczy utcát nem érinti a szennyvízberuházás. 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
Az Önkormányzat 4,5 millió Ft-ot pályázott tárcsára, győrőshengerre, és úgy néz ki, hogy 
nyert a pályázat. Nagy segítség lesz ez a tárcsa, mert a legnagyobb problémánk ez volt, de 
felhívnám a figyelmet, hogy arra kellene egy ember. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Én ezeket megértem, de az Ötv.-ben benne van az, hogy az utak karbantartása az 
önkormányzat feladata. Ez nem azt jelenti, hogy csak a külterületi földutat javítjuk. Már az is 
jó lenne, ha a belterületi utak javítása annyi lenne, mint a külterületi utak javítása százalékban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Még be nem fagy, tudnánk belterületi utat is javítani. Megnézzük, hogy melyik utcában nem 
lesz szennyvízvezetés, ott lehetne javítani. A belterületi utaknál nagyon lényeges, hogy a 
padkát le kell szedni, mert sok helyen ki van alakítva az árok, de nem tud belemenni a víz. 
Valamilyen módon embert kell biztosítani arra, hogy a gépek dolgozzanak. Ez lehet státusz, 
vagy meg kell nézni, hogy milyen módon tudunk szerzıdéssel alkalmazni valakit. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Véleményem szerint a Településgazdálkodási Kft.-t kellene felhatalmazni az útjavítást és 
településüzemeltetést is magában foglaló tevékenységre, mely költséghatékonyabbnak tőnik. 
A Kft. keretén belül lehetne a dolgozókat is alkalmazni, s a Kft. által megtermelt nyereség 
alapja lehet a munkabéreknek és egyéb költségeknek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt az irányt jónak tartom, induljunk el vele. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület bízza meg Dr. Méhész László megbízott 
jegyzıt, hogy a Tiszaalpár Településgazdálkodási Kft. vonatkozásában az útjavítás, és 
településüzemeltetést is magában foglaló tevékenységre dolgozzon ki törvényes, 
költséghatékony és problémamegoldó javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
263/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, bízza meg 
Dr. Méhész László megbízott jegyzıt, hogy a Tiszaalpár Településgazdálkodási Kft. 
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vonatkozásában az útjavítás és településüzemeltetést is magában foglaló tevékenységre 
dolgozzon ki törvényes, költséghatékony és problémamegoldó javaslatot. 
 

======================== 
27.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közbeszerzési tevékenységrıl és javaslat a 2013. évi tervezetre 

(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Bársony Lajos vagyongazdálkodási ügyintézı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztést mindenki megkapta. 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a 2012. évi közbeszerzési 
tevékenységrıl és a 2013. évi tervezetrıl szóló beszámoló határozat-tervezetét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
264/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2012. évi közbeszerzési tevékenységrıl és a 2013. évi 
tervezetrıl szóló beszámoló határozat-tervezetével egyetért, és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra. 
 

======================== 
28.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a szemétszállítási díj 2013. évre vonatkozó árának elfogadására 

(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A ZP Homokhátság Konzorcium a közszolgáltatási díjat 8 %-kal akarja emelni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ma volt a konzorciumi ülés és a Zrt. ülése is. A megyében három társaság van és ezt fogja 
össze egy konzorcium, 82 települést. Korábban megállapodtak a Képviselı-testületek, hogy 
maximum 8 % emelés lehet, ezt a 8 %-ot javasolták emelésre, melyet elfogadtak. 
Ami igazán gond, az a 25 év. Minden évben ezt a 8 %-ot fogják teljesíteni, és ezt nem fogja 
bírni a lakosság. A kis kukák száma viszont meghatározott, és erre oda kell figyelni, nálunk 
jelenleg 92 db. Meg kell nézni, hogy kinek van kis kukája a településen, és felhívni a 
figyelmét, hogy kösse meg a szerzıdést, mert amennyiben nem köti meg akkor automatikusan 
a nagy kukát fogják számolni részére. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a szemétszállítási díj 2013. évre vonatkozó árának elfogadásáról szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
265/2012. (XI.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a szemétszállítási díj 2013. évre vonatkozó árának 
elfogadásáról szóló határozat-tervezettel egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra. 
 

========================= 
 
29.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel egyéb bejelentés nincs, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés 20,30 órakor zárt ülés 
keretében folytatódik tovább. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


