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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 1605/2013. 
 
 
 

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. március 07-én tartott összevont ülésé-
rıl. 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: 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 
 Kacziba Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
 Dr. Puliusné Sárdi Mária Pénzügyi és Gazdasági, valamint Ügyrendi Bi-
 zottsági tag (2 fı Ügyrendi Bizottság, 5 fı Pénzügyi és Gazdasági Bizottság) 
 Dr. Vancsura István polgármester 
 Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 
 
Külön megjelentek: Ajtai Elemér, CNÖ képviselı 
 Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı 
 Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
 Parádi László, Sportegyesület elnöke 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok: 
 Gyıri István Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági, valamint Ügyrendi 
 Bizottsági tag 
 Dr. Vancsura Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Taricska Tibor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági 
 tag 
     
Jegyzıkönyvvezetı: Török Annamária 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 17:07 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 3 Ügyrendi Bizottsági tagból 2 tag volt jelen. A 8 Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sági tagból 5 tag volt jelen. 
Az összevont bizottsági jegyzıkönyv aláírására Dr. Puliusné Sárdi Máriát javasolta. 
Megkérdezte Dr. Puliusné Sárdi Máriát, hogy elfogadja-e a felkérést. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az 1. és 2. napirendi pont cseréjének elfoga-
dását: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a javasolt napirendi pontok sorrendjével 2 igen szavazattal – ellensza-
vazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az 1. és 2. napirendi pont cseré-
jének elfogadására. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontok sorrendjével 5 igen szavazat-
tal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. napirendi pont: 
 Egyéb bejelentések 
 
2. napirendi pont: 
 Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése tárgyá-
 ban 
 Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Barna Sándor levezetı elnök 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések 

 
a) nemzeti zászló cseréje 
 

Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Elmondta, hogy az Árpád Népe egyik tagja kérné az országzászló cseréjét. Támogatta az ötle-
tet. Kérte a bizottságokat támogassák, hogy a polgármester meghatározott összegig - maxi-
mum 50 ezer forint - intézkedjen a cseréjérıl. Szeretné, ha március 15-ig felhelyezésre kerül-
ne. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ez az 50 ezer forintos zászló mekkora mérető? 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Ugyanakkora, mint amilyen ki van rakva. Hozzátette szeretné, hogy a címer is rajta legyen. 
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Kérdése volt, hivatalosan benne van-e a zászlóba a címer. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nincs. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
További hozzászólás nem történt. Szavazásra bocsátotta a zászló cseréjét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
9/2013.(III.07.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzat nemzeti színő zászlójának cseréjérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága megbízza Dr. 
Vancsura István polgármestert az önkormányzat nemzeti színő zászlójának cseréjével. Költ-
sége maximum 50.000 forint. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
47/2013.(III.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat nemzeti színő zászlójának cseréjérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megbízza Dr. Vancsura István polgármestert az önkormányzat nemzeti színő zászlójának cse-
réjével. Költsége maximum 50.000 forint. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

_____________________________ 
 
 

b) eseménynaptár készítése 
 

Barna Sándor levezetı elnök: 
 
Szintén az Árpád Népe egyik tagja kérte, hogy egy eseménynaptárt kellene létrehozni. Pl. 
Kerekes Andrást megkérni arra, hogy az egyesületeket keresse fel, és mindenki megadná azo-
kat a napokat, amikor rendezvényt tart és ezzel együtt igényt tart pl. a tornateremre vagy 
egyéb épületre, térre vagy helyiségre. Ebben a naptárban ezek az idıpontok vezetve lennének 
és így nem merülne fel probléma, illetve egymásra szervezés. 
Ezt az eseménynaptárt az újságokban is meg lehetne hirdetni havi lebontásban, illetve a hon-
lapra is feltenni. 
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Gyıri István az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 17:14 
órakor megérkezett az összevont bizottsági ülésre, így az Ügyrendi Bizottság tagjainak 

száma: 3 fı, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak száma: 6 fı. 
 
Az eseménynaptár létrehozásában nem történt szavazás. 
 
 

c) Sportegyesület kérelme 
 

Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Felolvasta a Sportegyesület kérelmét (lsd. melléklet). 
 
Parádi László, a Sportegyesület elnöke: 
 
A kérelemmel kapcsolatban hozott egy összesítı költségvetés kimutatást, amit kiosztásra ke-
rült. Hozzátette az egész költség 9.165.057 Ft. lenne, ehhez a szükséges önerı 2.450.000 Ft. 
Próbálkoztak ık is önerıt összegyőjteni, kb. 750.000 Ft-ot tudnak biztosítani. Ehhez kellene a 
2 millió forint, abban az esetben, ha nyer a pályázat, illetve, hogy mennyit nyernek a pályáza-
ton. 
 
Dr. Csernus Tibor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Látta, hogy valóban részletes az árajánlat. Milyen ár alapján lett megadva? 
 
Parádi László, a Sportegyesület elnöke: 
 
Meg van határozva egy egységár, hogy pl. a 10 cm-es szigetelés 8.890 Ft-nál nem lehet drá-
gább. Ha több, akkor plusz önerı. Minden meg van adva négyzetméter árban. A főtés elég 
költséges, mivel kb. 4 millió forint, ebbıl a puffertartály csak 1 millió forintba kerül. 
 
Csernák Csilla, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Lehet tudni, mennyi volt a gázfőtés költsége a télen? 
 
Parádi László a Sportegyesület elnöke: 
 
Tavaly 300.000 forint volt a gáz. A villany is 500.000 forint, ha nem több egy évben. Ha be-
jön a csatornázás nem tudja mi lesz, mert tusolásra, mosásra rengeteg vizet használnak. A 
mosógépek, ha 4 csapat van, 2 napig folyamatos használatban vannak. 
 
Csernák Csilla, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Igen a főtés korszerősítése fontos lenne, mert ha bevezetik a mindennapi testnevelést, akkor 
szó volt róla, hogy az általános iskolából osztályok is átkerülhetnek. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nagyon szőkös a költségvetés, de ezzel a 2 millió forinttal nagyjából befejezıdhetne az egész 
sportpálya és épületének felújítása. A kerítés egy része marad hátra, illetve van más kérelem 
is teniszpályára. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Árajánlatnak mindenképpen jó. Erıs kiskereskedelmi árakat tartalmaz. Lehetséges még ezen 
faragni, ha pl. nagy része egy helyrıl lenne beszerezve. Véleménye szerint lehetne egyéb ár-
ajánlatot is bekérni, ami versenyképesebb ettıl. 
 
Parádi László, a Sportegyesület elnöke: 
 
A 750.000 forint ebbıl tevıdik össze.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tehát ez az összesítı a pályázat költségvetéséhez van elkészítve? 
 
Parádi László, a Sportegyesület elnöke: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Sportegyesület kérelmét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
10/2013.(III.07.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága a Sport-
egyesület kérelmérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága a Sportegye-
sület kérelmét megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
48/2013.(III.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Sportegyesület kérelmérıl 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Sportegyesület kérelmét megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselı-testületnek elfo-
gadásra. 
 

______________________________ 
 
 

2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetése 
 tárgyában 
 Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Barna Sándor levezetı elnök 

 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Elmondta, hogy a költségvetésben van 85 millió 880 forint mőködési hiány erre az évre. Ha 
leveszik a szennyvízberuházást, akkor is 15-20% közötti hiányról van szó. Sokáig nem tartha-
tó. Mőködésre hitelt nem lehet felvenni. Még most könnyen adogatja az önkormányzat a civil 
szervezeteknek a pénzt. Javaslatai voltak a mőködési hiány csökkentésére, amit a késıbbiek-
ben mondott el. További hozzászólásokat várt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleménye szerint nem a költségvetés nem jó, hanem a bevételi forrás kevés, amit a feladatok 
ellátására kap az önkormányzat. Sajnos a normatívát megszüntették és feladatalapú támogatás 
lett volna helyette. De nem ez történt. A saját bevételek lehetıségét is csökkentették. Tavaly-
ról maradt bent pénz, így most gyakorlatilag 0 forint a költségvetés. Ami bizonytalanságra 
adhat okot az a szennyvízberuházás. Lehetne még rajta csökkenteni, ha átlagosan - a béreken 
és egyéb kötelezı feladatokon kívül – 5-7%-al csökkentenék a kiadásokat. 250 milliónak a 
7%-ával lehetne csökkenteni. Mondjuk pl. tartalékalapba tenni, de ezt nem javasolja. A kft. 
beindulásával ezt a költségvetést újra kell nézni, annak függvényében melyek lesznek azok a 
feladatok, amelyeket át lehet adni. Könnyebbség, hogy az iskola költségeit az állam állja, de 
mégis át kell adni a részére 25 millió forintot. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a költ-
ségvetést. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Azzal nem fog megoldódni a helyzet, ha a kft-be teszik át az embereket. A bérekkel és a járu-
lékokkal lehet a költségvetésbıl lefaragni. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Hosszú évek óta vesszıparipája az iparőzési adó. A környezı települések közül itt a legki-
sebb. Úgy gondolták, ha kevesebbet kell fizetni, majd ide jönnek a vállalkozók. Eddig meg 
lehetett oldani, mert nem volt hiány, de most már van. Ez is egy biztos összeg, legalább fel 
kell emelni 1,6-1,7%-ra. 
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Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Hozzátette 1.6% az iparőzési adó. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem gondolja, hogy ebben a gazdasági válsággal sújtotta eladósodott országban, ahol min-
denki a megélhetésért küzd, ezzel kellene terhelni a vállalkozókat. Egy felmérést nem árt ez-
zel kapcsolatban végezni, mennyi vállalkozás van, mennyi szőnt meg az utóbbi években. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Talán szemléletváltást kell tartani. Ennek alapja lehet nem is az iparőzési adó nagysága, ha-
nem az adózási fegyelem, ami csökkent az elmúlt években. Az arányok különbözetében is 
hiba van. Pl. településünkön egy jól menı kımőves nem fizet annyi iparőzési adót, mint a 
szódás. Ezeken kellene változtatni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyetértett az elıtte szólóval. Az utóbbi fél évben törekvés van arra, hogy a kintlévıségeket 
behajtsák. Szociális téren nem tudják úgy behajtani az adót, mint máshol. Erre kellene több 
módszert alkalmazni. 
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Csodálkozott rajta, hogy ilyen költségvetés lett elıterjesztve a bizottság elé. Szociális juttatás-
ként kamatmentes hitel 1 millió forint volt tudomása szerint megszavazva. Majd a költségve-
tésben már 3 millió forint van. Ápolási díjat szociális juttatásként leszavazták. Pejtsik hagya-
ték céltartalékként, aztán mőködési tartalékként is szerepel. A Gondozási Központ térítési 
díját is lehet még csökkenteni. A normatív támogatás az önkormányzati dolgozók létszámánál 
12 millió forinttal több, mint tavaly és nem beszélt a járulékos költségekrıl. Úgy látja a köte-
lezı feladatokra kiosztott pénzen kívül, ami nem kötelezı feladatra van feltüntetve 100%-
osan meg kell vonni. Elvonná a közgyógyászati ellátást, a kamatmentes hiteleket. Ki lehetne 
osztani, de akkor alakuljon meg egy szociális bizottság, ami ténylegesen arra adni ki pénzt 
amire kell. Elvonná az Apraja Falva Közhasznú Egyesülettıl a 13.000 Ft./fı támogatást is.  
 
 
Dr. Csernus Tibor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 17:51 órakor elhagyta a bi-

zottsági ülést, így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok létszáma: 5 fı. 
 
 
A vadásztársaságtól is megvonná a 2 millió forintot. Inkább a magánszemélyeket támogatna 
belıle, mert felemelték a vadászati engedély megszerzésének díját és tagsági engedélyek díját. 
A szociális kereteket nem a gazdagok között osztaná ki. 
 
 

Dr. Csernus Tibor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 17:53 órakor visszajött a 
bizottsági ülésre, így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok létszáma: 6 fı. 
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Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Elmondta, hogy sok dologban egyetértett az elıtte szólóval. Sok mindenbe bele lehetne mé-
lyedni, minden egyes témára órákat lehetne szánni. 
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Visszatérve még nem tartja indokoltnak pl. az aljegyzı bejárásának finanszírozását. Max. 9 
forint/km. Ugyanúgy vonatkozik a Csernus doktor úrra is, amit nem is tartalmaz a költségve-
tés. 
 
Dr. Csernus Tibor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Felhívta a figyelmet, hogy egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatásban szerepel. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
A költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselı-testület állapítja meg. A Képviselı-
testület a költségvetési szervek pénzmaradványával szabadon rendelkezhet. Kérdése volt, 
hogy amikor a polgármester úr odaadott 2x200.000 forintot a volt óvodavezetınek és iskola-
igazgatónak, akkor ez az összeg ebbıl a pénzmaradványból került-e kifizetésre. Mert akkor 
csak a Képviselı-testület hozzájárulásával lehetett volna átadni. 
 
 
Dr. Csernus Tibor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 18:01 órakor elhagyta a bi-

zottsági ülést, így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok létszáma: 5 fı. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Zárszámadáskor, ahogy lezárnak egy évet és marad fenn pénz, az az éves pénzmaradvány. Ez 
a két összeg nem abból lett kifizetve, hanem az éves költségvetésbıl maradt fenn pénze az 
intézményeknek. 
 
 

Dr. Csernus Tibor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 18:05 órakor visszajött a 
bizottsági ülésre, így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok létszáma: 6 fı. 

 
 
A Gyıri István által elmondottakkal csak annyiban ért egyet, hogy azért nem jó a költségve-
tés, mert nem tartalmaz annyi pénzt, amire szükség lenne. Nagyon sok féligazságot mondott 
el. Pl. eddig csak 10 olyan kérelem került elé, amelyik a szociális kamatmentes hiteligénylésre 
vonatkozott, ebbıl csupán 1 amelyik aláírható lesz. És csak abban közelíthetı meg, hogy mi-
lyen visszafizetési garancia lesz rá. Úgy gondolta, ha jól gazdálkodnak, az idén nem az a cél, 
hogy megmaradjon, hanem, hogy minimális hitelt kelljen felvenni a szennyvízberuházáshoz. 
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ennyi kamatmentes hitelt rá lehet terhelni a házakra. A lakosság azt beszéli, nem kell vissza-
fizetni, amit a polgármester ad. Azoknak kell adni, akik ténylegesen rászorulnak. Illetve, aki 
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kap kamatmentes hitelt, más egyéb szociális támogatást ne vehessen igénybe. Véleménye 
szerint indokolatlanul osztogatja a pénzt az önkormányzat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valóban nem kaphatnak egyéb támogatást azok, akik kamatmentes hitelhez jutnak. Felhívta a 
képviselı úr figyelmét, ne állítson valótlanságokat, mert ezzel lejáratja a települést.  
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem állít valótlanságot. Úgy vélte, felelıtlenül gazdálkodik a polgármester úr a pénzzel. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Vannak pozitív meglátásai a Gyıri képviselı úrnak, de nem mindegy, hogy azt hogyan adja 
elı a lakosságnak. Pl. a szociális hozzájárulási adó kapcsán felmerülı többletadó a munkálta-
tót terhelı járulékforma. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Kiegészítette a 2. sz. mellékletet, miszerint a Kádár Lajos Közösségi Ház főtés korszerősítése 
helyett legyen feltüntetve a felújítása szó. 
Néhány módosító javaslatot szeretne tenni. Egyik a 29. oldal 516112 Részmunkaidıbe foglal-
koztatott köztisztviselı rendszeres személyi juttatásához. Ennek a státusznak és bérnek a tar-
talékba helyezését javasolta. A másik pedig a Képviselı-testület részérıl a létszámstopp kéré-
se: 
Képviselı-testület határozata létszámstopp elrendelésérıl 
Amennyiben az év folyamán az önkormányzatnál (13.66 fı) és a polgármesteri hivatalnál 
(19,5 fı) bármilyen ok miatti köztisztviselıi, munkavállalói vagy közalkalmazotti státuszon 
lévı személy közszolgálati jogviszonya megszőnik, akkor a helyére új személyt kinevezni, 
felvenni nem lehet. 
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Mi indokolja azt, hogy jelenleg a polgármesteri hivatalnál nem 13,1 fıt, hanem 19,5 fıt fog-
lalkoztatnak. A Településgazdálkodásnál megfelelı a létszám 13,66. A Gondozási Központ-
nál viszont 6 gondozó, 1 vezetı, 2 fı családsegítı. Mi indokolja, hogy több létszám legyen. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Már nem az elsı alkalom, hogy ezt elmondta: A Gondozási Központ egy integrált intézmény, 
ide tartozik az Idısek Otthona is, ide tartozik az étkeztetés és a házi segítségnyújtás. Minden 
szakfeladaton a szakmai rendelet elıírja a létszámnormát, ha azt nem teljesítik, akkor vissza-
vonják a mőködési engedélyt. Külön elıírják az Idısek Otthonára 7,5 fı. Nincs több személy, 
mint amit a szakmai rendelet elıír. A másik szakfeladaton, az étkeztetésen 1 fı van. A házi 
segítségnyújtás engedélyhez kötött, 9 fıre van 1 szakgondozó. Megnyugtatta a képviselı urat 
megfelelı a létszám, nem több és nem kevesebb az elıírtnál. Az étkeztetést a Gondozási Köz-
pont fizeti ki. Vannak ingyenes étkezık, vannak, akik kedvezményesen étkeznek, illetve van, 
aki a maximumot fizeti, de ehhez is hozzájárul az önkormányzat, ezért hívják szociális étkez-
tetésnek. 
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Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Kinek a kompetenciája eldönteni, hogy ki az, akinek ki kell fizetni a teljes összegő térítési 
díjat? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A jogszabály mindig változik. Annak idején, amikor még rá kellett vagy lehetett terhelni va-
lakinek a házára a térítési díjat, akkor azt úgy írta elı a jogszabály. Mindig úgy volt vizsgálva 
a jövedelmi vagy vagyoni helyzet, ahogyan azt a szociális törvények elıírták. Most is elı van 
írva mit kell vizsgálni, vagyoni  helyzetet, jövedelmi viszonyokat, eltartási szerzıdéseket stb. 
Minden évben 2-szer változhat a térítési díj. A jogszabály mindent elıír. 
 
 
Dr. Vancsura Zoltán a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 18:27 órakor megérkezett 

a bizottsági ülésre, így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok létszáma: 7 fı. 
 
 

Csernák Csilla az Ügyrendi Bizottság elnöke és a Pénzügyi-gazdasági Bizottság tagja 
18:28 órakor elhagyta a bizottsági ülést, így az Ügyrendi Bizottsági tagok létszáma: 2 fı, 

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok létszáma: 6 fı. 
 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
A 28. oldal 52211 közmővelıdési tevékenységek és támogatásoknál Horti Sándornak 58.000 
Ft van feltüntetve. Úgy véli ez az összeg kicsit sok. A megbízási szerzıdést ki kell egészíteni, 
tételesen feltüntetni, mit csinál ezért a pénzért. 
 
 

Csernák Csilla az Ügyrendi Bizottság elnöke és a Pénzügyi-gazdasági Bizottság tagja 
18:30 órakor visszajött a bizottsági ülésre, így az Ügyrendi Bizottsági tagok létszáma: 3 

fı, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagok létszáma: 7 fı. 
 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Visszatért a Gyıri István által kifogásolt Pejtsik hagyaték céltartalékba való helyezésére. Úgy 
gondolta ennek örülni kell, mert így biztosan az iskola fogja ezt az összeget megkapni. A 400 
ezer forintos LTP-k vonatkozásában, annak idején mikor errıl döntöttek feltétel volt, hogy az 
önkormányzat megelılegezi a szerzıdéskötési díjat. Valószínőnek tartja, ez az összeg ahhoz 
tartozik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amikor itt volt a tankerületi igazgató, akkor is azt hallotta vissza, hogy a 14 millió forint nem 
az önkormányzat pénze és mindenképpen az államnak oda akarja adni. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elmondta, hogy a könyvtár és a mővelıdési ház helyzete mellett nem lehet szó nélkül elmen-
ni. Nem tudja mennyire vannak kihasználva. Az itt tartott pl. bálás ruhavásár messze nem a 
közösség mővelıdés szinterei való „rendezvények”. A könyvtár pedig az lenne. Ha összevo-
násra kerülne, akkor 2 személy bérét lehetne megspórolni. Nem gondolja, hogy a Horti tanár 
úr 58.000 forintja sok lenne, mert jó néhány idıs embert mozgat meg. Szükségük van erre 
nyugdíjas éveikben. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Neki is a véleménye, hogy a könyvtár és a mővelıdési ház egy helyen történı mőködtetése 
lenne célszerő. Azon kell gondolkodni, milyen módon lehet ezt megvalósítani. Beterjesztés 
alatt van a dolog. A létszámstopphoz tette hozzá, hogy ha szükséges betölteni a státuszt, akkor 
hogyan fognak errıl dönteni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Hozzátette, ı már ezt egyszer kiegészítette azzal, hogy a Képviselı-testület döntsön arról, 
hogy betöltésre kerüljön egy státusz. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök 
 
Módosító javaslatát mondta el: 
A következı március végi képviselı-testületi ülésre készüljön egy megbízási szerzıdés terve-
zet Horti Sándorral, amelyben meghatározásra kerül mennyi havi díjért, mit végez. Addig a 
696.000 Ft. tartalékkeretbe kerüljön vissza. A népdalkör szállítását is tartalékba helyeztetné, 
de majd, amikor az egyesületek támogatásáról döntenek, akkor azt figyelembe kell venni már 
kaptak 50.000 forintot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az 50.000 forint tartalmazza az utazás költségeit is, mert elég sok helyen fellépnek és viszik a 
település hírnevét. 
 
Dr. Vancsura Zoltán a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elfogadta az 50.000 forint szállítási költséget, sıt még kevesli is. Ugyanúgy a néptáncosoknak 
is, hiszen minden egyes rendezvényen fellépnek viszik a falu hírét szerte az országban. Nekik 
is legalább egy 50.000 forintot kellene adni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Külön erre van 250.000 forint a civil szervezeteknél felsorolva. 
 
Dr. Vancsura Zoltán a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Akkor úgy vélte, ezt is ott kellene feltüntetni. Mindenképpen támogatta a népdalkör utazási 
hozzájárulását. 
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Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A népdalkör nem önálló szervezıdés. A néptáncosok az alapítványi iskolán keresztül vannak 
finanszírozva, tudják maguknak szervezni az utazást. Külön feltüntetni, hogy a népdalkör 
utazására az önkormányzat költségvetésébıl x összeg kerül kifizetésre, nem tartja célszerő-
nek. Ha nem megfelelı lehet növelni az adott tételen, de reálisnak tartotta az 50.000 forintot. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Kérdését tette fel Vancsura Zoltánhoz: Fenntartja-e azt a javaslatát, hogy a 250.000 forinton 
felül a néptáncosoknak még 50.000 forint szerepeljen utazásra.  
 
Dr. Vancsura Zoltán a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Igen, fenntartotta. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Korábban a képviselık között volt egy megállapodás hogy ezen változtatni, ha csak nem 
szükséges ne kelljen, mert ha egy helyen is módosítva lesz, akkor az egészet át kell számolni. 
A civil szervezetek támogatása külön van. 
 
Dr. Vancsura Zoltán a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Visszavonta javaslatát. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a már említett Horti Sándor megbízási szerzıdésének módosítását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
11/2013.(III.07.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága Horti 
Sándor megbízási szerzıdésének módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága megbízza Dr. 
Vancsura István polgármestert, a következı Képviselı-testületi ülésre készüljön egy határo-
zott idejő megbízási szerzıdés Horti Sándorral. Ebben szerepeljen mennyi havi díjért milyen 
feladatokat lát el. A 696.000 forint addig kerüljön általános mőködési tartalékkeretbe. Java-
solta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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49/2013.(III.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Horti Sándor megbízási szerzıdésének módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megbízza Dr. Vancsura István polgármestert, a következı Képviselı-testületi ülésre készüljön 
egy határozott idejő megbízási szerzıdés Horti Sándorral. Ebben szerepeljen mennyi havi 
díjért milyen feladatokat lát el. A 696.000 forint addig kerüljön általános mőködési tartalékke-
retbe. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

_________________________________ 
 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a már említett részmunkaidıbe foglalkoztatott 4 órás státusz megszün-
tetését, a rá kiszabott bér tartalékkeretbe helyezését. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
12/2013.(III.07.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága a köz-
mővelıdési tevékenységnél részmunkaidıbe foglalkoztatott státusz megszüntetésérıl, a 
rá kiszabott bér mőködési tartalékba helyezésérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága a részmunka-
idıbe foglalkoztatott köztisztviselıi státusz elvonását, rendszeres személyi juttatását költség-
megtakarítás céljából általános mőködési tartalékkeretbe helyezését megtárgyalta és elfogad-
ta. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
50/2013.(III.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a közmővelıdési tevékenységnél részmunkaidıbe foglalkoztatott státusz meg-
szüntetésérıl, a rá kiszabott bér mőködési tartalékba helyezésérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a részmunkaidıbe foglalkoztatott köztisztviselıi státusz elvonását, rendszeres személyi jutta-
tását költségmegtakarítás céljából általános mőködési tartalékkeretbe helyezését megtárgyalta 
és elfogadta. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

_________________________________ 
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Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a már említett létszámstopp elrendelését. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
13/2013.(III.07.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága 
létszámstopp elrendelésérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága létszámstopp 
elrendelésérıl a következı határozatot hozta: Amennyiben az év folyamán az önkormányzat-
nál (13.66 fı) és a polgármesteri hivatalnál (19,5 fı) bármilyen ok miatti köztisztviselıi, 
munkavállalói vagy közalkalmazotti státuszon lévı személy munkavégzésre irányuló jogvi-
szonya megszőnik, akkor a helyére új személyt kinevezni, felvenni nem lehet, csak a képvise-
lı-testület jóváhagyásával. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
51/2013.(III.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága létszámstopp elrendelésérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
létszámstopp elrendelésérıl a következı határozatot hozta: Amennyiben az év folyamán az 
önkormányzatnál (13.66 fı) és a polgármesteri hivatalnál (19,5 fı) bármilyen ok miatti köz-
tisztviselıi, munkavállalói vagy közalkalmazotti státuszon lévı személy munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonya megszőnik, akkor a helyére új személyt kinevezni, felvenni nem lehet, csak 
a képviselı-testület jóváhagyásával. Javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

________________________________ 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Hozzátette, némileg félrevezetı az elnök úr megfogalmazása. Véleménye szerint itt létszám-
leépítésrıl van szó. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Kérdéssel fordult Dr. Csernus Tiborhoz. Ha az önkormányzattól, illetve a hivataltól személy 
kerül át a kft-hez, akkor azzal a státusz is átkerül. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem, nem kerül át. A státusz szabadon marad. 
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Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Elmondta, ez is fontos információ az elıbbi szavazással kapcsolatban. 
 
Szavazásra bocsátotta a 2013. évi költségvetést a módosítással. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
14/2013.(III.07.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzat 2013. évi költségvetésérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetését és mellékleteit megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képvi-
selı-testületnek elfogadásra. 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
52/2013.(III.07.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2013. évi költségvetését és mellékleteit megtárgyalta és elfogadta. Javasolta 
a Képviselı-testületnek elfogadásra. 

_______________________________________ 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, az összevont Ügyrendi Bizottsági és Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottsági ülést 19.00 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
           /:  Barna Sándor  :/                                                     /:  Csernák Csilla  :/ 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke                        Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
 
 
 

/:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és Ügyrendi Bizottság tagja  


