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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 559/2013. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi–Gazdasági 
Bizottságának és Ügyrendi Bizottságának 2013. január 14-én tartott összevont 
rendkívüli ülésérıl. 

 
Jelen vannak: Barna Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

Dr. Csernus Tibor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
Gyıri István Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, valamint Ügyrendi Bizottsági 
tag 
Kacziba Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
Dr. Puliusné Sárdi Mária Pénzügyi és Gazdasági, valamint Ügyrendi Bizottsági 
tag 
Dr. Vancsura István polgármester 
Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
Kiss Jánosné Árpád Nyugdíjas Klub vezetıje 
Kerekes András megbízott hangtechnikus 

 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Csernák Csilla Ügyrendi Bizottság elnöke, 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag és 
Dr. Vancsura Zoltán Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsági tag 

 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Az összevont bizottsági ülést 15,43 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 fı bizottsági taggal, az Ügyrendi 
Bizottság 2 fı bizottsági taggal határozatképes. 
 
A napirendi pontok ismertetése elıtt elmondja, hogy Csernák Csilla elnök asszony 
felháborodással vette tudomásul, hogy a tudta nélkül lett meghatározva a bizottsági ülés 
idıpontja. Elmondja, hogy annyit tudott neki ígérni, hogy részérıl többször nem fog úgy 
kimenni meghívó, hogy nincs egyeztetve az idıpontról. A meghívóban ı van megjelölve 
levezetı elnöknek, de nem tud itt lenni, csak 16,00 órától. 
 
Megkérdezi, hogy van-e a napirendi pontokhoz hozzászólás. 
 
Gyıri István, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, valamint Ügyrendi Bizottsági tag: 
 
Az elsı napirendi ponton belül szeretné, ha egy Szociális Bizottság felállításának lehetısége 
meg lenne tárgyalva. 
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Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Válaszul elmondja, hogy az elıterjesztésben le van írva, hogy jelen pillanatban csak azokat a 
módosításokat tárgyalná a bizottság és a testület amit nagyon muszáj, és egy munkacsoport 
alakulna az SzMSz. egységes szerkezetbe foglalására, amit 2013. március 31-ig fogad el a 
testület. 
 
Gyıri István, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, valamint Ügyrendi Bizottsági tag: 
 
Ezzel nem ért egyet, mert a rendkívüli téli idıjárás is indokolná azt, hogy ez a bizottság 
felálljon még márciusig. Annak érdekében, hogy olyan törvénytelen határozatok ne 
szülessenek, amelyek Tiszaalpár Önkormányzatát jellemezték a 2012-es évben. A Képviselı-
testületnek ezt meg kell akadályozni, és az SzMSz-t lehetne úgy módosítani, hogy a 
Képviselı-testület felállítja a Szociális Bizottságot. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Megkérdezi Gyıri István képviselı úrtól, hogy hozott-e elıterjesztést a Szociális Bizottság 
megalakításáról. 
 
Gyıri István, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, valamint Ügyrendi Bizottsági tag: 
 
Úgy érzi, hogy lehet most tárgyalni a bizottsági ülésen arról, és határozat is születhet, hogy a 
Szociális Bizottságot felállítja-e a Képviselı-testület. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Közli, hogy most a napirend elfogadásáról lesz szavazás. Az SzMSz. módosítása napirenden 
belül lehet módosításokat kezdeményezni. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontra az Ügyrendi Bizottság felé. 
 
Javasolt napirendi pont: 
 

1. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítására 
Elıterjesztı: Dr. Méhész László jegyzı 
Elıadó: Csernák Csilla elnök 
 

Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontot. 
 
Az Ügyrendi Bizottság a javasolt napirendi ponttal 2 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felé azzal a 
kiegészítéssel, hogy az 1. napirendi pont zárt ülés keretében legyen tárgyalva. 
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Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítására 
(zárt ülés) 
Elıterjesztı: Dr. Méhész László jegyzı 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
 

2. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsága tagjának megválasztásáról 
(Szóbeli elıterjesztés) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
3/A. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
3 /B. Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub kérelme 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Kiss Jánosné klubvezetı 
 

Barna Sándor, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 

Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontokkal 4 igen szavazattal – 1 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – egyetértett. 

 
Barna Sándor, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 

 
Mielıtt a napirendek tárgyalását megkezdené, egy fontos dologról meg szeretne emlékezni. 
Január 12-én volt a 70 éves évfordulója a Doni katasztrófának. 1943. január 12-én a második 
világháború keleti frontján nagy erejő támadás érte a Don-kanyarban a kb. 192 ezer fıs 
magyar hadsereget. Több tízezer katona halt meg itt, a második világháború pedig 
összességében kb. 140-150 ezer fı közötti magyar áldozatot követelt. 
Felolvassa egy mátraderecskei hadifogoly írását, amit a hadifogoly naplóban rögzített. 

 
Megkéri a jelenlévıket, hogy 1 perces néma felállással adózzanak a Don-kanyarban elesett 
magyar áldozatok emlékére. 

 
1 perces néma felállás a Don-kanyarban elesett magyar áldozatok emlékére. 

 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 

 
Közli, hogy 2013. január 1-jétıl a bizottsági jegyzıkönyvet az elnöknek plusz egy tagnak kell 
aláírni. 
Az új Mötv. nem szabályozza azt, hogy a jegyzıkönyv-hitelesítırıl szavazni kellene. 
A bizottsági jegyzıkönyv aláírására Gyıri Istvánt javasolja, aki mindkét bizottságnak tagja. 
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Megkérdezi Gyıri Istvánt, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Gyıri István, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, valamint Ügyrendi Bizottsági tag: 
 
Elfogadja a felkérést. 
 
Az összevont Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági ülés 15,57 órától zárt ülés 
keretében folytatódik tovább. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17,00 órától önállóan, nyílt ülés keretében folytatja 
munkáját. 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi 
           és Gazdasági Bizottsága tagjának megválasztásáról 
           (Szóbeli elıterjesztés) 
           Elıterjesztı: Barna Sándor elnök 
           Elıadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondja, hogy amikor ısszel megalakult a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az a döntés 
született, hogy nem lesz a bizottságnak külsı tagja. Az új Mötv. 58.§ (1) bekezdése azt 
mondja ki, hogy a polgármester nem lehet tagja a bizottságnak. 
A javaslat az, hogy 1 fıvel lenne bıvítve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, így 8 tagú lenne, 
a személyi javaslat pedig Dr. Taricska Tibor alpolgármester személyére vonatkozik. 
Közli, hogy az alpolgármester úr eljuttatott hozzá egy levelet a mai nap folyamán, melyben az 
alábbiakat írja le: „Tisztelt Barna Sándor Elnök Úr! A Képviselı-testület Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság tagságára való felkérését tudomásul vettem és elfogadom. A 
személyemet érintı napirendi pont nyílt ülésen történı tárgyalásához hozzájárulok”. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Elmondja, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatosan nincs kifogása, viszont jelen állás szerint a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság mőködıképességéhez elegendı volt 4 fı jelenléte. Ha 8 fıs 
lesz a bizottság, akkor már minimum 5 fınek kell jelen lenni. A bizottság tagjainak szeretne 
egyfajta felkérést továbbítani, hogy jó lenne ezt szem elıtt tartani, mert sajnos volt olyan is, 
amikor 4 fı is nehezen akart összejönni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzáteszi, hogy átnézte az elmúlt 2 éves jegyzıkönyveket, nagyon ritka volt, amikor a 7 tag 
jelen volt. Van olyan képviselı, aki nem nagyon jár bizottsági ülésre, tehát várhatóan 7-nél 
többen nem lesznek jelen. 
 
Szavazásra bocsátja, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Dr. Taricska Tibor alpolgármester tagja legyen és így a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8 tagból álljon. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
4/2013. (I.14.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságának Dr. Taricska Tibor alpolgármester tagja legyen, és így a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság 8 tagból álljon. 
 

===================== 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: 3/A Az Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelme 
3/B Az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub kérelme 

(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor elnök, Gyıri Istvánné iskolaigazgató, Kiss Jánosné klubvezetı 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elızetesen elmondja, hogy az elıterjesztésben az szerepel, hogy Kerekes Andrással 1 év 
idıtartamra megbízási szerzıdést kötött az önkormányzat. Nem egy évre, hanem 2014. 
október 31-ig szól a megbízási szerzıdés. Ami nem lett leírva abba, az a határozat, hogy 30 
nappal elıtte be kell jelenteni a Képviselı-testület felé, hogy kéri a felszerelést. 
Azt javasolja, hogy a két határozat-tervezetet fogadja el a bizottság, és a január végi ülésre 
legyen részletezve, hogy a szállítás, pakolás kinek a feladata, és hány óráig használhatja a 
felszerelést. 
 
Kerekes András, megbízott hangtechnikus: 
 
Annyit főz hozzá, hogy még a héten ki kellene küldeni az egyesületeknek errıl a levelet, mert 
folyamatosan lesznek programok, és nehogy az legyen, hogy valaki esetleg lemarad egy 
rendezvény megtartásáról. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint mindkét rendezvényre indokolt a felszerelés odaadása. A bizottság és a 
Képviselı-testület felhatalmazná a polgármestert, hogy a héten küldje ki a levelet a civil 
szervezeteknek. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Volt arról szó a képviselı-testületi ülésen, hogy aki felé bizonyos kötelezettséggel bír az 
önkormányzat, ezt a szolgáltatást ingyenesen biztosítja, és ezek kifejezetten a civil 
szervezetek, intézmények. 
Felmerült a temetés kérdése, és erre vonatkozóan az a véleménye, hogy a temetés az aktuális 
vállalkozó feladata. Ha ı beszerez, vagy bérel ilyen berendezést, akkor azt tudja biztosítani, 
de ez az önkormányzati eszközökre nem fog vonatkozni. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület az Árpád Fejedelem Általános Iskola részére a 
2013. február 16-án (szombat) tartandó farsangi rendezvényére az önkormányzat tulajdonát 
képezı hangtechnikai berendezéseket díjmentesen biztosítsa, és Kerekes András 
hangtechnikus részvételét engedélyezze. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
5/2013. (I.14.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola részére a 2013. február 16-án (szombat) tartandó farsangi 
rendezvényére az önkormányzat tulajdonát képezı hangtechnikai berendezéseket 
díjmentesen biztosítsa, és Kerekes András hangtechnikus részvételét engedélyezze. 
 

=================== 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület az Árpád Nyugdíjas Klub részére a 2013. 
február 10-én (vasárnap) 12:00 órakor tartandó farsangi rendezvényére az önkormányzat 
tulajdonát képezı hangtechnikai berendezéseket díjmentesen biztosítsa, és Kerekes András 
hangtechnikus részvételét engedélyezze. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
6/2013. (I.14.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az Árpád 
Nyugdíjas Klub részére a 2013. február 10-én (vasárnap) 12:00 órakor tartandó farsangi 
rendezvényére az önkormányzat tulajdonát képezı hangtechnikai berendezéseket 
díjmentesen biztosítsa, és Kerekes András hangtechnikus részvételét engedélyezze. 
 

===================== 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli bizottsági ülést 17,16 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 

/:  Barna Sándor  :/                                             /:  Csernák Csilla  :/ 
        Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke                    Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
 

/:  Gyıri István  :/ 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

és Ügyrendi Bizottság tagja  


