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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 777/2013. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2013. február 19-én tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

Csernák Csilla, 
Gyıri István, 

  Kacziba Sándor,  
  Dr. Puliusné Sárdi Mária (5 fı bizottsági tag) 
  Dr. Vancsura István, polgármester 
  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 
 
Külön megjelentek: 
  Ajtai Elemér, CNÖ elnök 
  Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs 
  Boris Ferenc közterület felügyelı 
  Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
  Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
  Demeter Józsefné lakosság részérıl 
  Kerekes András hangtechnikus 
  Kiss Mária óvodavezetı 
  Kulmann Attila lakosság részérıl 
  Varga Róbert Lakitelek Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
  Mészárosné Gémes Brigitta Apraja Falva Közhasznú Egyesület 
  Nagy Zoltán lakosság részérıl 
  Szőcs Ferencné lakosság részérıl 
  Török Józsefné lakosság részérıl 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok: Dr. Csernus Tibor, Dr. Taricska 
Tibor 
   
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 16:38 órakor megállapítja, hogy a bizottság határozat-
képes, a 8 bizottsági tagból 5 bizottsági tag van jelen. Dr. Taricska Tibor alpolgármester és 
Dr. Csernus Tibor késıbb érkezik. 
A bizottsági jegyzıkönyv aláírására Kacziba Sándort javasolja. 
Megkérdezi Kacziba Sándort, hogy elfogadja-e a felkérést. 
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Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Elfogadja a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívó szerint, melyek sorrendjét az alábbiak szerint 
javasolja módosítani: 
 

1. Lakossági kérelem (Elıterjesztés a Tiszaalpár, Kazinczy utca állapotáról) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

2. Tájékoztató a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda iskola-tej programjáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke, Kiss Mária óvodavezetı 

 
3. Elıterjesztés a 2013. évi gyepmesteri feladatellátásról 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke, Boris Ferenc közterület felügyelı 

 
4. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által rendezett 1848-as forrada-

lom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke, Kerekes András hangtechnikus 
 

5. Elıterjesztés a Mővelıdési Házban tartandó Gobelin kiállításról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke, Török Józsefné szervezı 
 

6. Elıterjesztés a Közmeghallgatás idıpontjának meghatározásáról (szóbeli) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

7. Tájékoztató a Településgazdálkodási Kft. munkacsoportjának alakuló ülésérıl (szóbe-
li) 
Elıterjesztı: Barna Sándor a munkacsoport vezetıje 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

8. Beszámoló a Tiszaalpári Könyvtár 2012. évi munkájáról, valamint elıterjesztés a 
2013. évi munkaterv elfogadásáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke, Sztakó Ildikó könyvtáros 
 

9. Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó szerkesztıjének lejárt szerzıdésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
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10. Dr. Taricska Tibor háziorvos kérelme 

Elıterjesztı: Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

11. Elıterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelmérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
12. Elıterjesztés a Lakiteleki Tőzoltó Egyesület kérelmérıl 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke, Madari Andor önkéntes tőzoltó egy. elnöke 
 

13. Elıterjesztés a Tordai vendégszereplés útiköltségének engedélyezése tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

14. Elıterjesztés a Magna Produkciós Bt. szerzıdésére 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

15. Elıterjesztés a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıjének választása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

16. Barna Sándor interpellációja 
Elıterjesztı: Barna Sándor a bizottság elnöke 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

17. Egyéb bejelentések 
 

18. Elıterjesztés Barton András jutalmazási lehetıségérıl a 8/2013.(I.30.) Kth. alapján 
(zárt ülés) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

19. Elıterjesztés Rácz Gergı tanulmányi támogatási kérelem tárgyában (zárt ülés) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 

Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontokkal 5 igen szavazattal – ellen-
szavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
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1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Lakossági kérelem (Elıterjesztés a Tiszaalpár, Kazinczy utca állapotáról) 

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

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszönti az utca lakóit. Régebbre visszanyúlik ez a probléma. Volt ilyen terv, hogy bizonyos 
mennyiségő követ vásárolnak, de a képviselı-testület elé már nem került, a szennyvízberuhá-
zás miatt. Egy javaslat van elıttünk, amit felolvasott: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Kazinczy utcai kérelemrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított 
jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszaalpár, Kazinczy utca lako-
sainak kérelmében foglaltakat az elıterjesztés szerint megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a 
folyamatban lévı és az utcát is érintı csatorna-beruházás közeli megvalósulása miatt az abban 
foglaltakat akként látja megvalósíthatónak, ha az ott lakók egyedi önerıs járdaépítési kérel-
mének benyújtását javasolja és támogatja. 
 
Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, a Tiszaalpár, Kazinczy utca lakosainak egyedi önerıs jár-
daépítési kérelmében a szükséges eljárást soron kívül folytassa le, és felkéri Dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy a szükséges munkálatokat szervezze meg és bonyolítsa le. 
 
Kulmann Attilával egy beszélgetés során már szóba került, hogy kerékpározni, babakocsit 
tolni sem lehet. Úgy gondolja kellene az utcába egy járdaszakasz, ahol ezek a problémák 
megoldódnának. 
 
Nagy Zoltán, a lakosság részérıl: 
 
Véleménye szerint fel kellene mérni, hogy milyen széles legyen a járdaszakasz. Rossz álla-
potban vannak a házak, ezek alatt nem lehet közlekedni. Nincs hely átépítésre. Úgy gondolja, 
hogy a gödröket be kell tölteni zúzott kıvel és akkor járható volna. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Belátható közelségben van a szennyvíz megépítése. Néhány hónapon belül elkezdıdhet. Ha 
most betöltik a gödröket az hátráltatja szennyvíz-kiépítési munkálatokat. Úgy véli, ha kimen-
ne egy gép és elsimítaná az utat az átmenetileg egy jó megoldás lenne, hiszen a fagymentes 
idıszakok is véget értek. Viszont célszerő lenne a járdák összekötése. Jelenleg ez a legjobb 
megoldás, mert az utat csak a szennyvíz-beruházás után lehet készíttetni. 
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Kacziba Sándor, a bizottsági tagja: 
 
Szennyvízberuházás elıtt felesleges feltölteni az utat, hiszen kidobott pénz. Tudja, hogy rossz 
a helyzet. A két költségvetésbıl a járdakiépítést kell választani, mivel ez maradandó lesz a 
késıbbiekben is.  
 
 

Dr. Csernus Tibor bizottsági tag 16:47 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma 6 fı. 

 
 

Kulmann Attila, a lakosság részérıl: 
 
Kérdéssel fordul a bizottsági tagokhoz, miszerint melyik oldalon lesz kiépítve a járda. Az elsı 
két házról potyog a cserép, a másik oldalon pedig oszlopok vannak. Fel kell szólítani a háztu-
lajdonosokat javítsák meg a tetıt. 
 
 
Szőcs Ferencné, a lakosság részérıl: 
 
Az utcán kidılnek a házak, a járdát betemeti a hó és az esı. Nincs ahol járni lehet. Valamint 
aggódnak a lakók, hol lesz elvezetve a szennyvíz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolja, ki kell menni a helyszínre és felmérni a helyzetet. Figyelembe véve a feltételeket és 
egyeztetve a tervezıvel. A beruházást ilyen helyeken kellene elkezdeni, a földutakat rendbe 
tételét elıre kell venni. Van erre egy költségvetési keret is, hogy a csatornázás után az utak 
helyreállításra kerüljenek. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
73 millió forint van elkülönítve a szennyvíz-csatornázás után az aszfaltozásra. Lesznek olyan 
utak, amelyek nem fognak beleférni ebbe a költségvetési keretbe és errıl tájékoztatni kell a 
lakosságot. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A különbözeti összeg ami meghatározásra került, a pályázati forrásból nem támogatható. Ez 
az összeg ami a sávos és a teljes úthelyreállítás közötti különbség. Az unió csak a sávos és a 
félpályás úthelyreállítást támogatja. Ennek megfelelıen a Benkó Úr által vezetett mérnök csa-
pat felmérte ezt és ennek alapján adták meg a számokat, miszerint az általuk indokolt útfel-
bontások és az unió által finanszírozott érték közötti különbségben határozzák meg ezt az ösz-
szeget. A tervezet szerint az utcák középvonalába helyeznék el az árkot. Nem képzelhetı el, 
hogy a ház fala mellett ássanak egy árkot, ami a ház állékonyságát is veszélyeztetné. A járdát 
sem tartja jelen esetben megoldásnak az utca szélessége és az árokásás és a süllyedés miatt. 
Rengeteg mart aszfalt fog keletkezni, amit elég sok helyen alkalmazták már, viszonylag elfo-
gadható mőszaki megoldásként van jelen. 
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Nagy Zoltán, a lakosság részérıl: 
 
Véleménye szerint kockakövekbıl is ki lehetnek rakni a hiányzó részeket. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolja a határozat elfogadását. Bartucz István, Boris Ferenc és Dr. Vancsura István kimen-
nek felmérni milyen megoldást lehetne erre találni. Határidı: február 28. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Építésügyi hatósági feladatként ki kell értesíteni és felszólítani a háztetık rendbetételére a 
tulajdonosokat, akiknek utcafronton van az ingatlanuk. 
 
 

Dr. Taricska Tibor bizottsági tag 17:03 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma 7 fı. 

 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a lakossági kérelmet a Tiszaalpár, Kazinczy utca állapotáról az általa tett 
módosítással együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot elfogadta: 
 
28/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Kazinczy utcai kérelemrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ 
(1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár, Kazinczy utca lakosainak kérelmében foglaltakat az elıterjesztés szerint megtár-
gyalta, és úgy döntött, hogy a folyamatban lévı és az utcát is érintı csatorna-beruházás közeli 
megvalósulása miatt az abban foglaltakat akként látja megvalósíthatónak, ha az ott lakók 
egyedi önerıs járdaépítési kérelmének benyújtását javasolja és támogatja. 
 
Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, a Tiszaalpár, Kazinczy utca lakosainak egyedi önerıs jár-
daépítési kérelmében a szükséges eljárást soron kívül folytassa le, és felkéri Dr. Vancsura 
István polgármestert, hogy a szükséges munkálatokat szervezze meg és bonyolítsa le. Ennek 
érdekében 2013. február 28-ig a helyszíni vizsgálatot elvégzik. Javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra. 
 

============= 
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2.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda iskola-tej programjáról 

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

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, hogy az óvodavezetı asszony további részvételre nem tart igényt az iskola-tej 
programban. 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
Elmondta, hogy szeptember 1 – december 31-ig tartott ez a program. Ebben az idıszakban 
10%-os önkormányzati támogatással kapták ezt a programot. Véleménye szerint nem volt 
változatos. 2,8%-os zsírtartalmú a tejet kaptak, majdnem egész félév alatt. Heti 2 alkalommal 
szállítottak tejet 5 napra, 1-szer volt gyenge minıségő ivójoghurt. Kezdetben ígérték változa-
tos lesz, de ez nem így alakult. Kezdetben dobozos, utána zacskós tejet hoztak. 4 alkalommal 
jött a 20 napból joghurt, kockasajt például egyszer sem. 
2013. január 1-jétıl megváltozik a támogatás. Az önkormányzatnak 50%-ban kellene felvál-
lalni ezt. Nem gondolja, hogy szükséges lenne ezt finanszírozni, fıleg nem 50%-ban.  
A mai napon sikerült beszélnie a Tóthné Varga Máriával, aki a Laki-Konyha vezetıje. İk a 
Kiskunfélegyházi Tejipari Vállalattal szerzıdtek. İ tájékoztatott arról, hogy náluk egész más 
formában zajlik ez a program. İk a konyhára kapják a tejet és így bedolgozzák a napi három-
szori étkezésbe. Van benne gazdaságosság, mivel fél áron kapják meg a 2,8%-os tejet. Illetve 
vállalta a Tejipar, hogy joghurtot kétféle ízesítésben szállít ki az óvodának, amit mindenki 
megkapna, az a gyermek is, aki csak a délelıttöt tölti az óvodában. Úgy gondolja, ha a bizott-
ságnak lehetısége lenne ennek utána nézni gazdaságilag is jobban járnának. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Javasolja, hogyha nem mőködik a tejnek az elfogyasztása nyersen és ha van lehetıség arra, 
hogy közétkeztetésbe legyen megoldva az elfogyasztása mindenképpen érdemes lenne utána-
nézni. A beszerzése is közelebbrıl történne. Meg kell szüntetni a kapcsolatot az elızı céggel 
és felvenni a kapcsolatot a Kiskunfélegyházai Tejiparral. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda iskola-tej programjáról szóló 
módosító javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi módosítást és javasolja a képviselı testületnek elfogadásra. 
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29/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda iskola-tej programjáról szóló kérelem 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda iskola-tej programjáról szóló kérelmét nem fogadja 
el. Miszerint az „Iskolatej-rendelet” megváltozásával jelentıs többletkiadást róna az Önkor-
mányzatra, ha az iskolatej-programot a továbbiakban is mőködtetné. 
Javasolja a Képviselı-testületnek a következı lehetıség támogatását. 
Felvenni a kapcsolatot a Kiskunfélegyházi Tejipari Vállalattal. Az innen kapott tejet fél áron 
szereznék be, amit sokkal gazdaságosabban tudnának felhasználni. Bedolgoznák a kisgyer-
mekek napi háromszori étkezésébe. Illetve kétféle ízesítésben joghurtot is szállítanának. Java-
solja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  

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

 
 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a 2013. évi gyepmesteri feladatellátásról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 

 Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke, Boris Ferenc közterület felügyelı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2013. évre 120.000 forintos támogatást kérnek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kóbor kutya mindig akad egy településen, de egy-egy eb befogása 30-40 ezer forint is igény-
be vett. Utána kell nézni a telephely létrehozása milyen költségekkel jár. A kiskunfélegyházi 
beszállítás jelenleg nem kifizetıdı, illetve a végén szinte minden eb elaltatásra kerül. Ha ezt 
helyben is meg lehetne oldani kb. 3000-3500 Ft-ba kerülne az állatorvos elmondása szerint. 
Általában mindnek van gazdája. 
 
Boris Ferenc, közterület felügyelı: 
 
Havi 10.000 Ft, ez egy általány díj, ezen kívül a kutya beszállítása 25.000 Ft. Ha ezt itt vé-
geznék el helyben, kellene telephely, engedély, állatorvosi szerzıdés, egy személy aki bentla-
kásosan szolgál. Két hétig egy kutyát ha befognak tartani kell. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolja az önkormányzat nem fog húszezreket fizetni, hogy befogjanak egy kutyát. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
A kóbor kutyákkal van a probléma. 2 hétig kell tartani, meg kell vizsgálni, megfigyelni. 
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Boris Ferenc, közterület felügyelı: 
 
Állatvédelmi törvény is van, amire tekintettel kell lenni. A környéken nincs más telephely, aki 
ezzel foglalkozna. 
 
Barna Sándor, a bizottság tagja: 
 
Támogatásként kértek 120.000 Ft-ot, illetve plusz költség a kutyaszállítási díj. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Kötelezı önkormányzati feladat, tervezni kell a költségvetésben erre. Mivel más adat nem állt 
rendelkezésre ezzel kellett tervezni. Meg kell vizsgálni, hogy ezt a feladatot másképp lássák el 
a jövıben, ennek egyik lehetséges módja a kft. Ennek a megvizsgálása kb. 3-4 hónap. De ad-
dig szerzıdést kell kötni valakivel, mert kötelezı feladat. 

 
Csernák Csilla bizottsági tag 17:25 órakor távozott a bizottsági ülésrıl, 

így a jelenlévı bizottsági tagok száma 6 fı. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Úgy véli, ha márciustól kezdıdik ez a három hónap, akkor addig kapnak egy elıterjesztést, 
amit meg tudnak vizsgálni és meg tudják oldani saját hatáskörben ezt a kérdést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a 2013. évi gyepmesteri feladatellátásról szóló határozatot.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
30/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a gyepmesteri feladatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ 
(1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügy és Gazdasági Bizottsága a 
gyepmesteri feladatellátásra vonatkozó írásbeli elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és 
megbízza Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a Kiskunfélegyházi Városfenntartó és 
Szolgáltató Költségvetési Szervezettel kössön szerzıdést az írásbeli elıterjesztés mellékletét 
képezı ajánlattal idıarányosan 3 hónap határozott idıtartamban március 1. - május 31. közötti 
idıszakra. 
 
Megbízza továbbá készüljön elıterjesztés az április végi testületi ülésre a feladatok saját ha-
táskörben történı megoldásáról. Felkéri a Képviselı-testületet a határozat elfogadására. 
 

============ 
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4.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által rendezett 1848-as forra-
dalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségrıl 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az ünnepség idıpontja március 14-én 16 óra. Kérdése a következı: miért módosítottak ezen 
az idıponton. Illetve kéri-e az önkormányzat a Polgárırségnek a segítségét. Várható költség: 
10.000 Ft. Az iskola szeretne egy ünnepséget 14-én délelıtt és a hangtechnikai berendezése-
ket szeretnék igénybe venni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az idıpont változtatása a tekintetben módosult, hogy 15-e péntekre esik és így három napos 
ünnep lesz. Ha ezt a megemlékezést betennék 15-én délutánra a családoknak szétszedné a 
szabadidejét. Az iskola részérıl nem tartja helyesnek a külön ünnepséget, hiszen a gyerekek-
nek is kétszer kellene részt venniük a rendezvényen. Egy olyan kompromisszumot lehet vál-
lalni, hogy délután 14 órára lenne áttéve az idıpont. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Tegnap került be a kérelem. Véleménye szerint, ha nem lesz kötelezı, nem fognak eljönni a 
gyerekek. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szeretné, ha az ünnepség végére besötétedne, hiszen a gyertyagyújtásnak akkor van értelme. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ha elvekbe közelítjük meg a kérdést, akkor az iskolának van igaza. Mert ha a szülı nem neve-
li úgy gyermekét, hogy március 15-e a nemzet ünnepe, akkor legalább az iskola tanítsa ezt 
meg diákjainak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által rendezett 1848-as forrada-
lom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségrıl szóló határozatot 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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31/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a március 15-i ünnepségrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügy és Gazdasági Bizottsága 
az 1848-as megemlékezés alkalmával tartandó ünnepség programját megtárgyalta és a 
357/2012.(XII.14.) Kth. határozata értelmében támogatja. Megbízza Dr. Vancsura István pol-
gármestert 02.20-ig vegye fel a kapcsolatot az általános iskola igazgatójával az idıpont egyez-
tetésérıl.  Felkéri a Képviselı-testületet a program elfogadására. 

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

 
 

5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Mővelıdési Házban tartandó Gobelin kiállításról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke, Török Józsefné szervezı 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Módosításnak javasolja a 04.26. 17:00 órai megnyitást, illetve kérdezi a 20.000 Ft-ba mi tar-
tozik bele. 
 
Török Józsefné, szervezı: 
 
A kiállított mővek Szamosközi Antal festımővész képeibıl kerülnek kiállításra. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
A kiállítás napjára szoktak ásványvizet, némi bort feltenni az asztalra, kiállítás szervezıknek 
virágcsokrot vásárolni. Esetleg a meghívott vendégeknek Tiszaalpár nevezetességeibıl egy 
összeállítás, a munkálatokhoz: szeg, drót. Ezekre a kiadásokra fordítanák ezt az összeget. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Kérdezi, hogy ez az összeg bruttó 20.000 Ft. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Mővelıdési Házban tartandó Gobelin kiállításról szóló határozatot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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32/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Gobelin kiállításról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Gobelin kiállításról szóló elıterjesztést megtárgyalta és támogatja. 
A megnyitó idıpontját módosította 2013. április 26. 17:00 órára. Javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra. 
 

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

6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Közmeghallgatás idıpontjának meghatározásáról (szóbeli) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Közmeghallgatás idıpontjának javasolja 2013. április 26. 18:00 órát. 
Javasolja a napirendi pontokat: 

1. Beszámoló a 2013. évi költségvetésrıl 
2. Beszámoló a 2012. évi zárszámadásról 
3. Beszámoló a Tiszakécskei Járási Hivatal vezetıjétıl 
4. Beszámoló a 2013. évi költségvetés koncepcióról 
5. Lakossági fórum 

 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Pénteki napokon nem ér rá, de igyekszik megoldani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szennyvízberuházás kérdése miatt lehetne 1 hónappal késıbb és lehetne a lakosságot tájé-
koztatni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Javasolja az április 30. napját 18:00 órát. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
A 2012. évi zárszámadásnak március 14-e az elfogadási ideje. 
 
 

Dr. Csernus Tibor bizottsági tag 17:46 órakor elhagyta a bizottsági ülés termét, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja Dr. Csernus Tibor módosító javaslatát a Közmeghallgatás idıpontjának 
elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
33/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Közmeghallgatás idıpontjának meghatározásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Közmeghallgatás idıpontját megtárgyalta és támogatja. 
Idıpontja: 2013. április 30. 18:00 óra. 
Javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

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

 
 

7.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató a Településgazdálkodási Kft. munkacsoportjának alakuló ülésérıl 
(szóbeli) 

Elıterjesztı: Barna Sándor a munkacsoport vezetıje 
 Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tornyi Gyulát, a Laki-Gazda Kft. ügyvezetıjét meghallgattuk. A polgármester úr felkéri a 
vagyongazdálkodási csoportot, hogy határidın belül dolgozzák ki a pénzügyi feltételeit a kft-
be átadásra kerülı feladatoknak. Határidı: február 28. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Írásba szeretné megkapni, melyek azok a feladatok, amelyeket a kft. el fog látni. Mert erre 
szüksége van a költségvetés elkészítéséhez. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mindent, amit lehet. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Elıször akkor a költségvetést kellene megtárgyalni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolja, jövı héten a költségvetés tárgyalását. 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint már most szét kellene választani a feladatokat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzátette, ezzel kapcsolatban érdemleges dolog nem hangzott el. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Javasolja akár egy alapítvány létrehozását. 
 
Vancsura István, polgármester: 
 
Egyik legfontosabb gondolatnak tartja, hogy elıször a kft. feladatait kell megállapítani, ami 
alapján elkészülhet a költségvetés, mert ennek függvényében tud elindulni a kft. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem hozott létre határozatot. 
 
 

8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Könyvtár 2012. évi munkájáról, valamint elıterjesztés a 
2013. évi munkaterv elfogadásáról 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A könyvtár kettıs funkciója megmaradt. Jelenleg is községi illetve iskolai feladatokat lát el. 
A beszámoló és az elıterjesztés részletes, havi lebontásban készült el. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Az iskolai tartós tankönyvek kezelésével kapcsolatban szeretné elmondani az iskola igazgató 
kérését. Szeretnék az iskolán belül ezeket tárolni és kiosztani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a könyvtár 2012. évi beszámolójának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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34/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Tiszaalpári Könyvtár 2012. évi beszámolójáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Könyvtár 2012. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. Felkéri a Képviselı 
Testületet a beszámoló elfogadására. 
 
 

============= 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a könyvtár 2013. évi munkatervének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
35/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Tiszaalpári Könyvtár 2013. évi munkatervérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Könyvtár 2013. évi munkatervét megtárgyalta és elfogadta. Felkéri a Képviselı 
Testületet a munkaterv elfogadására. 
 

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

9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpári Hírmondó szerkesztıjének lejáró szerzıdésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke:  
 
Elmondja, hogy kettı határozat van feltüntetve. Ebbıl az egyik a két újság összevonása, az 
Árpád Népe Egyesület által fenntartott Tiszaalpár Hangja és a Tiszaalpár Hírmondó. Második 
lehetıség a pályázat kiírása. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A két újságban nagyon sok hasonló cikk van. Hiszen az eseményekrıl hasonlóan tudnak írni. 
Színvonalukról annyit, hogy a Tiszaalpár Hangja újság minden elıírásnak megfelel. Az ön-
kormányzati újság Szentirmay Tamásnak a saját stílusát tükrözi, amit úgy gondolja nem szük-
séges folytatni. Úgy véli a két újságot össze kell vonni. Másik megoldás, hogy mivel lejárt 
szerzıdésrıl van szó, ha kiírnák a pályázatot és esélyt adnánk helybeli fiatal szakembernek is 
az elhelyezkedésre. Ezt illene támogatni. Ez nem zárja ki, hogy a Szerntirmay Tamás újra 
pályázna. 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
El szeretné mondani hogyan mőködik a két újság. Az Tiszaalpár Hangjából kevés példány-
számot tudnak eladni, ami nem azt mutatja, hogy elfogadta a lakosság. Nem úgy mint a Ti-
szaalpári Hírmodót, hiszen abból kétszer annyi példány is elkel. Úgy gondolja a múlt sérelme-
it nem szükséges felhozni, az elmúlt két évben nagy változások történtek. Véleménye szerint a 
szerzıdést meg kell hosszabbítani. 
 

Dr. Csernus Tibor bizottsági tag 18:07 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma 6 fı. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az eladott példányszámok is mutatják a két újság közötti különbséget. Ha a két újság össze-
vonásra kerül név szerinti szavazást fog kérni a szerdai testületi-ülésen. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Nem támogatja a név szerinti szavazást. Anyagiakat tekintve a Hírmondó költségesebb. A két 
újság összevonását nem támogatja. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A két újságnak egész más a karaktere. A stílussal vannak problémái. Lényeges különbséget lát 
a kettı között. A tény, ha van helyi fiatal szakember, a képviselı-testületnek ıt kellene támo-
gatni. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
A pályázat kihirdetése plusz költséggel jár, 20-30.000 Ft-al, ami kidobott pénz. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Módosító javaslata: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselı testület részére, hogy Szentirmay Tamásnak a 
Tiszaalpári Hírmondó szerkesztésének megbízását 2014. október 31. napjáig terjedı határo-
zott idıtartamra változatlan feltételekkel és változatlan havi megbízási díjjal hosszabbítsa 
meg. Ehhez kapcsolódik Szentirmay Tamás nyilatkozata. 
 
Dr.Vancsura István, polgármester: 
 
Visszavonja a javaslatait, miszerint vonják össze a két tiszaalpári újságot, illetve a pályázati 
kiírással kapcsolatos határozati javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az általa tett módosító javaslatot a Tiszaalpári Hírmondó jelenlegi szer-
kesztıjének további megbízásáról. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
36/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a „Tiszaalpári Hírmondó” szerzıdésének hosszabbítá-
sáról 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
javasolja a képviselı testület részére elfogadásra, hogy Szentirmay Tamásnak a Tiszaalpári 
Hírmondó szerkesztésének megbízását 2014. október 31. napjáig terjedı határozott idıtartam-
ra változatlan feltételekkel és változatlan havi megbízási díjjal hosszabbítsa meg.  

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

 
 

10.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Dr. Taricska Tibor háziorvos kérelme 

Elıterjesztı: Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A doktor úr az utcára nézı ablak kicserélését kérte. Akár az épületenergetikai költségvetésbe 
is bele lehet tenni. Nem zárható ki, hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Jogszabály szerint értékhatár függı. Javasolja, méressék fel mennyi a költségvetése ennek a 
beruházásnak. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Felhívja a figyelmet, hogy szolgálati lakás melléképületére nincs költségvetése a tiszaalpári 
önkormányzatnak. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolja, ha már ingyen használják az épületet, akkor cseréljék ki önerıbıl az ablakot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Úgy gondolja, amennyiben szükséges, a közbeszerzési eljárás megindítását kell engedélyezi, 
melynek eredményérıl a következı Képviselı-testületi ülés alkalmával hoz döntést. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Amennyiben nem szükséges, akkor meghívásos ajánlattételt kell lefolytatni. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja Dr. Taricska Tibor módosított kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (egy 
fı nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
37/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Tiszaalpár Szt. Imre tér 14. sz. alatti háziorvosi ren-
delırıl 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ 
(1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Dr. Taricska Tibor, háziorvos kérelmét az írásbeli elıterjesztés tükrében megtárgyalta, és úgy 
döntött, hogy a mőszaki felmérést követıen szükség esetén a közbeszerzési eljárás megindítá-
sát engedélyezi, melynek eredményérıl a következı Bizottsági ülés alkalmával hoz döntést. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásokat küldje ki, és a 
beérkezett pályázatokat terjessze a Képviselı-testület elé a soron következı Képviselı-
testületi ülésre. Felkéri a Képviselı-testületet a határozat elfogadására. 
 

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

11.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelmérıl 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondja, hogy az egyesület a Munkácsy utcai óvodát szeretné kérni használatra. A vizsgála-
tok elvégzését kéri március 31-ig. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az kellene eldönteni, hogy támogatja-e a bizottság a kérelmüket. Természetesen ennek költ-
ségei lesznek. Itt van egy költségvetés amit elkészítettek. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolja elıször a költségeket kellene felmérni és ennek tudatában kell eldönteni a tá-
mogatás kérdését. İ is tudja, szükség van bıvítésre. 
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Mészárosné Gémes Brigitta, egyesület elnöke: 
 
Jelenleg 12 bölcsödés, illetve 3 óvodás korú gyermeket látnak el. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
A gyermekek utáni normatív támogatást lehetne növelni, ha fogyatékos gyerekeket is foglal-
koztatnának. Úgy véli felesleges felújítani egy épületet a vállalkozó számára, ha pár éven be-
lül esetleg elmegy a községbıl. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az Apraja Falva Közhasznú Egyesület határozattervezetének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
38/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az „APRAJA FALVA” Közhasznú Egyesület kérelmének elızetes vizsgálatáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az „APRAJA FALVA” Közhasznú Egyesület kérelmérıl szóló döntés megalapozása érdeké-
ben az elıterjesztésben foglalt vizsgálatok elvégzésével egyetért. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a vizsgálatokat 2013. március 30-ig végez-
tesse el, és annak eredményét, illetve az ez alapján kialakított javaslatát, az ezt követı ülésen 
terjessze a Bizottság elé. 
 

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

12.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Lakiteleki Tőzoltó Egyesület kérelmérıl 

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke, Madari Andor önkéntes tőzoltó egy. elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság tagja: 
 
Az egyesület kért 40.000 Ft. támogatást, azzal a céllal, hogy elvégzik a település szabadtéri 
rendezvényeinek tőzvédelmi terveit.  
 
Dr. Vancsura István, a polgármester: 
 
Ahhoz, hogy ezeket meg tudják rendezni elıször katasztrófavédelmi tervet kell készíteni. Ezt 
benyújtani, utána jóváhagyni, megállapodni, hogy 40.000 Ft-ért ezt a három rendezvényt ık 
bonyolítsák le. 
A rendezvény biztosítási terveit 30 nappal a rendezvény megtartása elıtt kérik. 
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Varga Róbert, az egyesület tagja: 
 
Elmondja, hogy a tavalyi évben is ezen a három rendezvényen biztosították az elıírásoknak 
megfelelı védelmet. Ebben az évben támogatást szeretnének kérni ehhez. A decemberi testü-
leti ülésen szó volt róla, hogy keresnek hozzáértı személyt, mivel ez nem történt meg, ezért 
készült el az elıterjesztés. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elmondja, akkor kötik meg az együttmőködési megállapodást, ha elızetesen megvizsgálták 
annak a lehetıségét, hogy helyben megoldható-e a rendezvények biztosítását. Ha ez a fajta 
tervkészítés megoldható az önkormányzat részérıl, akkor nem kell együttmőködés. Ha nem, 
akkor kössük meg az egyesülettel. Ilyen módon meg lett vizsgálva? 
 
Varga Róbert, az egyesület tagja: 
 
Az Országos Tőzvédelmi Szabályzatból kinyomtatta az erre vonatkozó szabályokat és átadta. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Felolvasta a szabadtéri rendezvényhez kapcsolódó elıírásokat. Úgy gondolja ezt mőszaki 
szakember is ki tudja tölteni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Vizsgálja meg a bizottság van-e erre jelenleg a hivatalban személy, ha nincs, akkor készítsék 
el a következı ülésre az együttmőködési megállapodás. 
 
Dr. Taricska Tibor, a bizottság tagja: 
 
Feltételezi, hogy az egyesületnek megvannak a személyi, tárgyi feltételei a terv elkészítésé-
hez. Kérdése a következı: van-e a közelben olyan önkormányzat, amellyel kötöttek szerzı-
dést? Másik kérdése, hogy március 15-e benne lesz-e az együttmőködésbe. 
 
Varga Róbert, az egyesület tagja: 
 
Válaszul elmondta, mivel a szabályzat módosult, jelenleg több önkormányzatnak is elküldtek 
egy levelet, hogy felhívják a figyelmüket az egyesület által ajánlott lehetıségekre. Március 
15-e is beletartozhat. Ez létszámtól és információtól függ. A tervezetnek minden egyes ön-
kormányzati rendezvényre el kell készülnie idıben, különben súlyos büntetést kell fizetni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint készüljön el az elıterjesztés. Mert errıl most nem lehet döntést hozni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Feltette kérdését, miszerint zárt rendezvényen mennyi létszámminimum, ami után készíteni 
kell tervet. 
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Varga Róbert, az egyesület tagja: 
 
Ehhez számítások kellenek. Például van ez a terem, hol a kijárat, mennyi és mekkora kijárat 
van, az ajtón mennyi ember tud kijutni egyszerre stb. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nemrég készült el Tiszaalpáron a piac, amely félig nyitott, félig zárt, használja a lakosság. 
Feltételezem ennek használatához is kell tőzvédelmi tervezet. 
 
Varga Róbert, az egyesület tagja: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az általa tett módosító javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
39/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a tőzvédelmi terv elkészítésérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megbízza Dr. Vancsura István polgármestert, vizsgáltassa meg a tőzvédelmi terv Polgármes-
teri Hivatal által történı elkészítésének lehetıségét. Amennyiben nincs erre mód, akkor kéri 
hogy a Lakiteleki Önkéntes Tőzoltó Egyesülettel kötendı megállapodás-tervezetet készíttesse 
el és a következı bizottsági ülésre terjessze elı. Javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

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

13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Tordai vendégszereplés útiköltségének engedélyezése tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kérdés tett fel, hogy az ár tartalmazza-e az áfát. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Bruttó ár van feltüntetve. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Tordai vendégszereplés útiköltségének elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
40/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Tordai vendégszereplésrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tordai vendégszereplés körülményeit megtárgyalta és jóváhagyja. Javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra. 
 

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

14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Magna Produkciós Bt. szerzıdésére 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A szerzıdés módosításával kapcsolatban elmondta az I. negyedévben 300.000 Ft + Áfa, az 
óra nem lett meghatározva. A II. – IV. negyedévre 160.000 Ft. + Áfa, 15 óra/hét. Javasolj a 
következı módosítást: A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a megren-
delı intézményeinél (Polgármesteri Hivatal, Gondozási Központ, Védınıi Szolgálat, Mőve-
lıdési Ház, Könyvtár, Óvodában) jelen szerzıdés alapján folyamatosan ellátja a rendszergaz-
dai feladatokat. Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a módosított szerzıdést kös-
se meg. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolja a szoftverfejlesztés nem alapvetı feladatuk, csak a rendszer mőködtetése. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Elmondja, hogy amit most csinál a rendszergazda az egy fejlesztés. Ehhez, mint informatikus 
nem ért senki. Pontosan kellene megfogalmazni milyen fejlesztéseket csinálnak, mert csak 
akkor tudja ellenırizni az átvevı. Javasolja, legyen benne a szerzıdésbe. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A szerzıdésnek jelenleg az a tárgya, ha a szoftverfejlesztést is beleteszik, akkor egyeztetni 
kell, hogy Bt. is érti-e. Jelenleg hálózatfenntartás a feladatuk. 
 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Ha ezzel a fejlesztéssel utólag nem mőködik,  pl. megáll a rendszer, kin fognak garanciát ér-
vényesíteni. Garanciális módosítás legyen benne a szerzıdésbe. 
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Dr. Taricska Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kérdése, hogy szükséges, vagy elégséges-e az az idı, hogy ellássa a feladatát? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezetı: 
 
Véleménye szerint az attól függ milyen feladatai vannak. Az informatikai fejlesztés kapcsán 
jóval több jelenleg jóval több idıt van itt. A honlapot is fejleszteni kell, törvénybe van leírva 
mi az aminek fent kell lennie egy hivatal honlapján és ehhez is informatikus kell, mert neki 
van hozzáférése. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nagyobb volumenő fejlesztés kapcsán szerinte szükséges a három hónapban, az I. negyedév-
ben megállapított heti óraszámban, és ha már kész a rendszer, elegendınek kell lenni a kar-
bantartásra a napi 3 órának. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kell egy megállapodást kötni arra vonatkozóan, hogy a rendszer megfelel annak, amit ık a 
szerzıdésben leírtak és amennyiben ez megfelelı mőködtetésre alkalmas, akkor átvenni. Illet-
ve 1-2 évre garanciát vállalnak rá. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az a megfogalmazás, hogy garanciális nem helytálló ebben a fogalomkörben. A szoftverek-
nek van egy garanciális ideje, ami érvényes 1-2 évig. Ennek következtében a rendszerre is van 
garancia. Költségvetésben sem lehet nyilvántartani. Garancia soha nem lesz arra, hogy ez a 
rendszer hibátlanul fog mőködni. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezetı: 
 
A tapasztalata az, amit csak lehet megtesz a rendszergazda a problémák megoldása, helyreál-
lítása érdekében. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Magna Produkciós Bt. szerzıdésének elfogadását az általa tett módosí-
tással. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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41/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Magna Produkciós Iroda Bt. szerzıdésérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ 
(1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Magna Produkciós Iroda Bt. megbízási szerzıdését megtárgyalta és jóváhagyja. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a szerzıdést kösse meg. Javasolja a Képvise-
lı-testületnek elfogadásra. 
 

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

15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıjének választása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondja, hogy az ügyvezetı kezdı keresete nettó 80.000 Ft. 
 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ki a munkáltatója? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A bizottság határozza meg a munkaviszonyát, annak kezdetét és végét. Munkaviszony kereté-
ben látja el a munkáját, havi bérezésre kell beírni egy összeget. Határozott idejő szerzıdése 
lesz 2013.03.01. – 2014.07.31. Próbaidı nem szükséges. A gazdasági társaságokról szóló jog-
szabályban le van írva, hogy bármikor meg lehet szüntetni a jogviszonyát. 
 

Dr. Csernus Tibor bizottsági tag 19:35 órakor elhagyta a bizottsági ülés termét, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 

 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
A bér kiszámolásának sok minden függvénye lehet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolja, hogy határozzák meg bruttó 130.000 Ft-ra a havi jövedelmét. Ezt módosítani bár-
mikor tudják. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Módosítani javasolja a határidı végét 2015.03.01. idıpontra. Ne hozzák a következı képvise-
lı testületet kellemetlen helyzetbe, hogy elıtte fél évvel meghosszabbítják a szerzıdést 2 év-
re, de nekik más lenne errıl az elképzelésük. 
 
 

Dr. Csernus Tibor bizottsági tag 19:45 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma 6 fı. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolja a 2013.03.01. – 2014.12.31. határidıt. Havi bérezése a testületi ülésen kerül megbe-
szélésre. 
 
Szavazásra bocsátja a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıjének elfogadását az általa tett 
megbízási idıtartamra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
42/2013. (II.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat a Településgazdákodási Kft. ügyvezetıjérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıjének Bodor Ádámot nevezi ki. A megbízása határo-
zott idıtartamra szól, melynek kezdete: 2013. március 1. vége: 2014. december 31. A havi 
bérezését bruttó 125.000,- Ft-ban határozza meg a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Javasolja 
a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

============= 
16.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Barna Sándor interpellációja 

Elıterjesztı: Barna Sándor a bizottság elnöke 
Elıadó: Barna Sándor a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szóban nem kívánja kiegészíteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szeretné elmondani, hogy ez egy közbeszerzési eljárás volt határidıvel. Egyik probléma volt 
a pince, ami a bontásnál derül ki, a tervrajzon nem szerepelt. A kivitelezı mondhatta volna, 
hogy ezt nem csinálja tovább, de mindent megtett, hogy a tervek átdolgozásra kerüljenek és a 
pince probléma meg legyen oldva. Idıt vett igénybe. Néhány napos csúszás volt az átadáskor. 
Május 15-e volt az utolsó határidı a befejezésre. Néhány olyan dolgot is megcsinált a kivite-
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lezı, amely nem volt benne a tervekbe, mint pl. a kerítés. A pince merült fel mint probléma, 
de a plusz munka közbeszerzés alapján lett kifizetve. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
9 millió forint lett kifizetve a kivitelezınek. A kötbér a 20 nap plusz munkára a 9 millió 1%-a. 
Úgy gondolja nem a megfelelı helyre lett kifizetve ez az összeg. 

 
Dr. Vancsura István polgármester 19:50 órakor távozott a bizottsági ülésrıl. 

 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
A szennyvíz kapcsán a kötbért behajtani szép dolog lesz. 
 
Bartucz István, településgazdálkodási munkatárs: 
 
A pincénél komoly fejtörést okozott a keletkezett lyuk szakszerő betöltése. A cserép levétele 
hóban történt. Köszöni az emberek segítségét, hogy a piac létrejött és, hogy sikerült valamit 
megmenteni a régi épületbıl. 
 
 

17.) Napirendi pont: 
 
Téma: Egyéb bejelentések 
a) Szabó János kérelme 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felolvasta a kérelmet: 
Tisztelt Képviselı Testület! 
Alulírott Szabó János 6066 Tiszaalpár, Esze T. u. 79. sz. alatti lakos, mint az SZ.T.P.B Kft. 
ügyvezetıje, valamint úgy is, mint magánszemély, továbbá Bartók Péter 6066 Tiszaalpár Ká-
dár L. u. 24., Pappné Kis Gyöngyi 6066 Tiszaalpár, Vak B. u. 9., Tolnai Gergı 6066 Tiszaal-
pár, Alkotmány u. 13. sz. alatti lakosok az alábbi közös kérelemmel fordulunk Önökhöz. 
A T. Képviselı Testület 337/2012. (XI.30.) Kth. számú határozat keretében hozzájárult ahhoz, 
hogy az SZ.T.P.B. Kft. részére értékesítési 5.850.00,-Ft vételár ellenében a Tiszaalpár, József 
Attila u. 29. sz. alatti volt óvoda épületét. 
Sajnos mind a mai napig nem kaptuk meg a visszajelzést az MNV Zrt. elıvásárlási nyilatko-
zatával kapcsolatban, viszont az idıközbeni változásokra tekintettel szükséges vevı szemé-
lyének módosítása. 
Erre tekintettel kérjük a T. Képviselı Testülettıl, hogy szíveskedjenek hozzájárulni, hogy a 
vevı személyébe az SZ.T.P.B. Kft. helyett Szabó János, Bartók Péter, Pappné Kis Gyöngyi és 
Tolnai Gergı lépjenek egyenlı arányú tulajdonszerzési szándékkal. 
Az SZ.T.P.B. Kft. képviseletében nyilatkozom, hogy a Képviselı Testület a 4 magánszemély 
vevıkénti elfogadásával egyidejőleg automatikusan életbe lép a Kft. visszalépı nyilatkozata. 
Kérem a Képviselı Testületet, hogy kérésünket támogatni szíveskedjenek. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
A kérelem tartalmával kapcsolatosan vannak feltevései. A kormányhivatal vizsgálja az ügyet. 
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A határozatok végrehajtása folyamatban van. Elmondta továbbá, minden igyekezettel azon 
vannak, hogy ellássák a feladatokat. Javasolja, várják meg a kormányhivatal vizsgálatáról 
szóló határozatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság tagja: 
 
Határozat teljesítésének végrehajtásával kapcsolatban szeretné elmondani: A bizottság fele-
lısségteljes döntéseket hoz, amilyeket a hivatalnak és alkalmazottjainak teljesítenie kell. 
Olyan határidı és felelıs legyen feltüntetve, amit és akin számon lehet kérni.  
A bizottság nem hozott határozatot. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Nem javasolja ebben a formában a polgármester úrnak. 1 hónap az elıterjesztés ideje. A soron 
következı bizottsági ülésen legyen megtárgyalva. 
 
 

b) Könyvvizsgáló 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Véleménye szerint fel kellene kérni egy külsıs gazdasági szakjogászt, aki segíteni a Pejtsik-
hagyaték határozatának témakörét. A vezetıi beszámoló kapcsán javasolta a könyvvizsgálót. 
Szükség lesz a szennyvízberuházásnál is rá, így a költségvetésben is tudna segíteni. Ez saját 
költség. Három környékbeli lehetıséget hívtak fel, jelenleg egy személlyel tudtak beszélni. 
Néhány anyagot kér azzal kapcsolatban mit kell elvégeznie. Értékhatár alatt van, kb. 300.000 
Ft lehet. 
 

Gyıri István a bizottság tagja 20:10 órakor távozott a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı. 

 
 

c) mobiltelefonok költsége 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Van-e a hivatalban telefon használat, ezeknek milyen elıfizetése van mobilnak, vezetékesnek. 
Lehet benne van valamelyik intézmény. Ehhez lehetne-e csatlakozni. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Az óvodának és iskolának van flottás elıfizetés csomagja a T-Mobillal. Vizsgálat alá vetik azt 
a lehetıséget, hogy a hivatal kapcsolódhasson ehhez a rendszerhez. Óvodán belüli flottát fizet 
az önkormányzat. 
 
Barna Sándor, a bizottság tagja: 
 
A CNÖ- ülésen felmerült, hogy maguk között szolgálati telefont használjanak. Javasolja, 
hogy a képviselı testületnek is kellene ilyen telefon. Ennek van egy elıfizetése és csak a flot-
tán belül tudnának beszélni egymással. 
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Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ennek nincs értelme, mert ezek lebeszélhetı elıfizetések. Az plusz dolog, hogy egymást in-
gyen hívják. Ha az elıfizetés felett beszélne, akkor azt fizesse ki. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
A flottás telefon lényege, hogy megfelelı szám alatt nincs értelme használni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Azoknak a szolgálati lakásoknak, amelyek jelenleg ki vannak adva, azoknak a bérleti díjának 
meghatározása és felülvizsgálata mikor történik meg. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
Az elmaradt napirendi pontok felolvasása: 
1. Javaslat a NKÖ által fenntartott nevelési-ellátó intézményben szolgáltatásért fizetendı térí-
tési díjak megállapítására. 
2. Javaslat a tiszaalpári óvodás- és iskoláskorú gyermekek 2013. évi nyári táboroztatásának 
lehetıségeirıl és a támogatások pályázati kiírására. 
3. Tiszaalpár NKÖ és a Polgármesteri Hivatal feladatellátás és vagyonmegosztásra megálla-
podás létrehozása. 
A további elmaradt napirendi pontokat nem olvasta fel. Kérdése, van-e olyan pont, amelynek 
határideje február 28-a. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Nem tartalmaz határidıs pontot. 
 
Mivel több kérdés, bejelentés nincs, a bizottság 20:24 órakor zárt ülés keretében folytatja to-
vább munkáját. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Barna Sándor  :/                                        /:  Kacziba Sándor  :/ 
                        bizottság elnöke                                                  bizottsági tag 


