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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 1547/2013. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi–Gazdasági Bi-

zottságának és Ügyrendi Bizottságának 2013. február 28-án tartott összevont ülésé-
rıl. 

 
 
Jelen vannak: Barna Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  
 Csernák Csilla Ügyrendi Bizottság elnöke, valamint Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsági tag 
 Dr. Csernus Tibor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
 Gyıri István Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, valamint Ügyrendi Bizottsági 

tag (2 fı Ügyrendi Bizottság) 
 Kacziba Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag (5 fı Pénzügyi és Gaz-

dasági Bizottság) 
 Dr. Vancsura István polgármester 
 Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 
 
Külön megjelentek: 
 Bíró Jenıné 
 Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı 
 Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
 Kiss Mária óvodavezetı 

 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tagok: Dr. Puliusné Sárdi Mária Pénzügyi és Gazdasági, 
              valamint Ügyrendi Bizottsági tag 
              Dr. Taricska Tibor Pénzügyi és Gazdasági  
              Bizottsági tag 
              Dr. Vancsura Zoltán Pénzügyi és Gazdasági 
              Bizottsági tag 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 17:25 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 3 ügyrendi bizottsági tagból 2 tag volt jelen. 8 Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági 
tagból 5 tag volt jelen. 
Az összevont bizottsági jegyzıkönyv aláírására Gyıri Istvánt javasolta. 
Megkérdezte Gyıri Istvánt, hogy elfogadja-e a felkérést. 
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Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Javaslatot tett, hogy a 6-os és a 7-es napirendi pontokat cseréljék fel. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Elmondta, hogy az 5. napirendi pontot nem tudja érvényesnek nyilvánítani. Most kapta meg, 
illetve nem a megfelelı formában van elıterjesztve. Nem javasolta a napirend tárgyalását, 
ugyanakkor viszont közölte, határidıhöz van kötve. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Támogatta a javaslatot. Késın kapták meg ahhoz, hogy errıl dönteni tudjon a bizottság. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Más véleményen volt. Úgy gondolta ez az anyag elkészült. Azok a számok vannak benne, 
amelyek a 2012. évi költségvetést módosítják. Ennek van egy határideje. Javasolta a tárgyalá-
sát. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az 5. napirendi pont levételét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – a 
napirendi pont levételét elfogadta. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Kérdését tette fel, pénzügyi jogszabályok szerint mi a következménye annak, ha nem fogadják 
el az elıirányzat-módosítást február 28-ig. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Akkor a beszámolónak az elıirányzatai nem fognak egyezni a kincstár által meghozott elıi-
rányzatokkal. Úgy gondolta az aljegyzı asszonynak kell bıvebb felvilágosítást adnia errıl. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
   
Hozzátette, hogy ebben a lehetetlen helyzetben kell megoldást találni a problémára. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Elmondta, hogy nagyon sok munkájuk van az elıterjesztés elkészítésében. Elıször egy mér-
legjelentést kellett készíteni. Ezt alá kellett támasztani. Csak utána lehetett hozzáfogni az elı-
terjesztéshez. A mérlegjelentés úgy készül, hogy az iskolának is kettıt kellett készíteni. Szét 
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kellett bontani a bevételeket és a kiadásokat. Március 14-ig szöveges beszámolót kell a kincs-
tár elé letenni. 2 új dolgozó jött, velük kell kibogarászni a 2012. év szerteágazó költségvetés-
ét. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Javaslatot tett a Pénzügyi Gazdasági Bizottságnak a napirendi pontokra, melyek sorrendjét az 
alábbiak szerint javasolta módosítani: 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Napirendi pont: 
Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által kért általános iskolai felvé-
teli körzethatárok megállapításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Csernák Csilla, levezetı elnök 
 

Az összevont ülés után a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság önállóan folytatja tovább munká-
ját. 

 
2. Napirendi pont: 

Elıterjesztés a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú üzemeltetési közbe-
szerzési eljárás lebonyolításához szükséges eseti közbeszerzési szabályzatról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

3. Napirendi pont: 
Elıterjesztés a Csongrádi Homokhátsági Regionális Zrt.-ben lévı tulajdonunk va-
gyonkezelésbe adásáról (Az írásbeli anyag a 2013. február 6-i ülés 3. napirendi pont-
jaként kiosztásra került) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

4. Napirendi pont: 
Elıterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat közötti vagyonkezelési szerzıdésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
5. Egyéb bejelentések 
 
6. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl 

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

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontokkal 5 igen szavazattal – ellen-
szavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
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Javaslatot tett az Ügyrendi Bizottságnak az 1. napirendi pont elfogadására: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a javasolt napirendi ponttal 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartóz-
kodás nélkül – egyetértett. 
 
 

1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által kért általános iskolai 
felvételi körzethatárok megállapításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Csernák Csilla, levezetı elnök 

 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Valamilyen módon elkerülte a figyelmet ez az elıterjesztés, ugyanis már vissza kellett volna 
küldeni. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Kérdést tett fel: mi lesz azokkal az iskolásokkal, akik szeptembertıl ide jártak? Januártól nem 
járhatnak a tiszaalpári iskolába. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Elmondta, csak annyit kértek, hogy véleményezzük. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Úgy gondolta, ha megállapítanak egy körzethatárt, az nem jelenti azt, hogy körzeten kívüli 
nem kerülhet felvételre az iskolába. 
Javasolta kiegészíteni a következıvel: amennyibe a felvételi körzet meghatározása azt jelenti, 
hogy ezen kívülrıl érkezı igényeket nem lehet teljesíteni az Árpád Fejedelem Általános Isko-
lának, akkor nem támogatja az önkormányzat. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a Kormányhivatal által kért körzethatárok 
megállapítását, Dr. Csernus Tibor által tett kiegészítéssel: 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással– nem fo-
gadta el a határozatot. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a Kormányhivatal által kért kör-
zethatárok megállapítását, Dr. Csernus Tibor által tett kiegészítéssel: 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta a határozatot a következı kiegészítéssel: 
 
45/2013.(II.28.) sz. bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola felvételi körzethatárainak megállapításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal álláspontjával, miszerint az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola (6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. OM: 027907) felvételi körzete a település köz-
igazgatási területével megegyezik, egyetért és elfogadja. 
Amennyiben a felvételi körzet meghatározása azzal egyenértékő, hogy az oktatási intézmény 
nem fogadhat ezen kívül érkezıket, akkor nem ért egyet és nem fogadja el.  
 

________________________________ 
 
 

Az összevont ülés után a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
önállóan folytatja tovább munkáját. 

 
 

2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú üzemeltetési 
közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges eseti közbeszerzési szabályzatról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Régóta kérdés, hogy ezt a mechanikai-biológiai rendszert kialakítsák. Ehhez a közbeszerzési 
eljáráshoz kérik, járuljon hozzá az önkormányzat. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Kérdését tette fel, miszerint mit jelent a lakosság részérıl, milyen bevételi forrás lesz, illetve a 
lakosság szolgáltatási díjait hogyan érinti. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, hogy a lakosságot ez nem érinti. A közbeszerzési eljárás arról szól, hogy 2,5 milli-
árd összeget nyert a társulás. És ennek a kivitelezıjét kell kiválasztani közbeszerzési eljárás-
sal. Egyetlen jelentkezı van erre, a hulladékszállító cég. Eseti közbeszerzési eljárással lehet ıt 
kiválasztani. Ehhez, hogy mőködni tudjon, a vagyont is át kell adni hasznosításra. Jelenlegi 
jogszabályok szerint nem lehet mit csinálni, már alá lett írva 2008-ban. Ezzel a szolgáltatás 
minısége javul. A hulladéktörvény szerint fog a lakosság kevesebbet fizetni. De ez a követke-
zı évben lesz. Ez a döntés nem érinti a díjat. 
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Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Hozzátette, még ezt sem látta. Február 29-én nem léphet érvénybe ez a szabályzat. Nem biz-
tos, hogy tárgyalásra alkalmas.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérése volt, hogy a jövıben csak úgy kerüljön kiküldésre bizottsági és testületi meghívó, 
amelynek minden pontja helytáll törvényességi véleményezés szempontjából. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Egyetértett a levezetı elnökkel. Hozzátette, ehhez viszont az kell, hogy ne legyen ilyen sőrőn 
bizottsági ülés. Errıl nem itt készült az elıterjesztés, ezért meg kell vizsgálni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igazából a képviselı-testület annak idején elfogadta ehhez a rendszerhez való csatlakozást. 
Úgy vélte, az elızı képviselı-testület által elfogadott csatlakozást felülbírálni nem biztos, 
hogy szerencsés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a KEOP pályázat közbeszerzési szabályzatát. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a határozatot, nem javasolja a képviselı testületnek elfogadásra. 
 
 
Dr. Csernus Tibor bizottsági tag 17:57 órakor elhagyta az ülés termét, így a pénzügyi és 

gazdasági bizottság tagjainak száma 4 fı, tehát határozatképtelen. 
 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke szünetet rendelt el. 
 
 

Dr. Csernus Tibor bizottsági tag visszajött a bizottsági ülésre 17:59 órakor, így a pénz-
ügyi és gazdasági bizottság tagjainak száma 5 fı. 

 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:59 órakor folytatja ülését. 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Csongrádi Homokhátsági Regionális Zrt.-ben lévı tulajdonunk 
vagyonkezelésbe adásáról (Az írásbeli anyag a 2013. február 6-i ülés 3. napirendi 
pontjaként kiosztásra került) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, hogy errıl már tárgyaltak a február 6-i ülésen. 
 
Mivel nem volt hozzászólás szavazásra bocsátotta a Csongrádi Homokhátsági Regionális Zrt.-
ben lévı tulajdon vagyonkezelésbe adását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a határozatot, nem javasolja a képviselı testületnek elfogadásra. 
 

__________________________ 
 
 

4.) Napirendi pont: 
 

Elıterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat közötti vagyonkezelési szerzıdésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Volt egy alapszerzıdés, amelyben bizonyos elemeket az önkormányzat meg kívánt jeleníteni. 
Az intézményfenntartótól visszajött, hogy nem megfelelı. A helyi körülményeket ilyen mó-
don nem tudták az okiratban megjeleníteni. Úgy gondolta, a két szerzıdés közötti különbséget 
az elıterjesztett szerzıdésben lévı kiemelt sorok tartalmazzák. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A megszőnésre vonatkozóan volt kérdése a határozatlan idıtartamra. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A fenntartás körében a dolgozók és a pedagógusok bérezése van az államnál határidı nélkül, a 
mőködtetésben pedig az intézmény és az ahhoz kapcsolódó rezsi költségek záros határidıvel 
vannak az államnál. Ha és amennyiben az állam nem kínálja fel a lehetıséget, hogy meg akar-
ja hosszabbítani, vagy ha az önkormányzat felkínálja, és ı nem fogadja el, akkor a lejáratot 
követıen kötelezı lesz visszavenni a mőködtetést, ezáltal a vagyonkezelési szerzıdésben fog-
laltak is megszőnnek. Ha az állam azt mondja, hogy tovább szeretné mőködtetni, akkor a szer-
zıdést nem kell módosítani, csak meghosszabbítani a mőködtetésre való jogosultságot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleménye szerint rosszul van megfogalmazva. Az állam a köznevelési feladatellátást a szer-
zıdés megszőnéséhez köti. Vélhetıen pedig az tovább fog mőködni. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy a bérleti díj a 3 kazán bérleti díjának összköltsége-e. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A következı kiegészítést javasolta beleírni a szerzıdésbe: Az állam általi mőködtetési határ-
idı meghosszabbítás nélkül letelik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Átszámlázási problémák vannak az intézmények között, amelyeket meg kell oldani. Egyik 
ilyen probléma a kazán kérdése is. Mivel még az önkormányzat kötötte a szerzıdést az elmúlt 
évben, így ide jön a számla is. Ez az általános szerzıdésben benne van, hogy átadta az ön-
kormányzat. Az fontos részletkérdés, hogy a költséget milyen arányban kell megosztani. 
Szakértıt kell bevonni, aki ezt megmondja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Klebelsberg Intézményfenntartóval kötött vagyonkezelési szerzıdést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
46/2013.(II.28.) sz. bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat közötti vagyonkezelési szerzıdésrıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat közötti 
vagyonkezelési szerzıdését megtárgyalta és elfogadta a szerzıdésben leírt módosítással. Java-
solta a képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

____________________________ 
 
 

5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések 
 

a) szennyvízönerı csökkentés 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, jelenleg 85% a támogatott része, 15% az önerı. Esetleg lehetıség nyílik arra, hogy 
ezt a 15%-ot csökkentsék 3-8%-al. Elıször közbeszereztetésre kell kérni árajánlatot. Majd a 
közbeszerzési tanácsadó fogja kiküldeni a három személynek, vagy cégnek az ajánlattételi 
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felhívást. Arról kell dönteni, hogy a három közbeszerzési tanácsadótól kérjenek be ajánlatot, 
mennyiért készítik el az ajánlattételi felhívást. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Bizonytalanságát fejezte ki a szennyvízberuházással kapcsolatban. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ez a csatornázási témakör többször körbe lett járva. Nyilvánvalóan minél nagyobb összegő 
beruházásról van szó, annál nagyobb a kockázat. Magyarország településeinek nagy része 
ezen már túlesett. Úgy gondolta azzal nem vállalnak nagy kockázatot, ha kérnek árajánlatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Válaszul a Gyıri István által elmondottakra, hozzátette: február 12-én jelent meg egy kor-
mányrendelet arról, hogy valóban az állam kb. 58 települési beruházást magához vont, amiért 
nem a megfelelı léptekben és mederben haladt. Tiszaalpár nincs közöttük, ami azt jelenti 
nincs gond, reméli nem is lesz. Felhívta a képviselı figyelmét, már nem elıször volt rá példa, 
hogy a lakosságot félretájékoztatta.  
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Ezt a beruházást 5 évvel ezelıtt indították. A Magyar Közlönybe megjelent, ebbe a gazdasági 
ciklusba a Tiszaalpár Önkormányzat uniós forrást nem kap. Egyedül a tiszaalpári takarékszö-
vetkezettıl kapott hitelt – ki tudja mekkora kamattal – amit majd a tiszaalpári lakosságnak 
kell megfizetni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, 6-7 évvel ezelıtt kezdıdött a csatornázási projekt, még ezzel együtt is elfogadható 
ütemben halad. Jelen állapot szerint az állam megvalósíthatónak tartja a csatornázást. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
További véleményét tette közzé, hogy a víziközmő társulatot nem szabadna átadni az önkor-
mányzatnak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a csatornázással kapcsolatos közbeszerzési ajánlat bekérését.  
 
 

Gyıri István bizottsági tag 18:42 órakor elhagyta a bizottsági ülés termét. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképtelen, így a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sági ülést 18:42 órakor bezárta. 
 
 

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  
 


