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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2214/2013. 
 
 
 

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. április 29-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, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági 
 tag 
 Gyıri István Ügyrendi Bizottsági tag, valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
 sági tag 
 Kacziba Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
 Dr. Puliusné Sárdi Mária Pénzügyi és Gazdasági, valamint Ügyrendi Bi-
 zottsági tag (3 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 
 Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 
 Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetıje 
 Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
 Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
 Kiss Jánosné, Árpád Nyugdíjas Klub vezetıje 
 Kiss Mária óvodavezetı 
 Németh Péter, pályázati referens 
 Novák Imréné óvoda részérıl 
 Rozmánné Túri Anita, anyakönyvvezetı és gyermekvédelmi ügyintézı 
  
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: 
 Dr. Csernus Tibor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági 
 tag 
     
Jegyzıkönyvvezetı: Török Annamária 
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Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévıket. 16:13 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 3 Ügyrendi Bizottsági tagból 3 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. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
A képviselıtársak és a maga nevében ıszinte részvétét fejezte ki a polgármester úrnak édes-
anyja elhalálozása miatt. 
Dr. Taricska Tibor alpolgármester lemondott bizottsági tagságáról, mivel a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal összeférhetetlenségre hivatkozva küldött egy levelet, miszerint április 
30-ig le kell mondani vagy az alpolgármesteri tisztségérıl vagy a bizottsági tagságáról. 
Javasolta az 1. napirendi pont levételét, mert 1. fokú döntéshozó a polgármester, saját hatás-
körében dönt, tehát nem kell tárgyalni. Az 5. napirendi pont levételét javasolta, mert a 2014. 
évi költségvetési koncepció elfogadásának határideje október 31-re módosult. A 25. és 29. 
napirendi pont levételét javasolta, mert az elıterjesztések nincsenek abban a formában, hogy 
alkalmasak legyenek a tárgyalásra. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
A mai napon érkezett meg a Kiskunfélegyházi Kistérségi Társulásnak pénteken tárgyalt elı-
terjesztése. Tárgyalásának elhalasztását javasolta a következı ülésre vagy egy rendkívüli ülés-
re. Régóta halasztódik már a vezetıi pótlékok kérdése, kérte ismételten vegyék napirendre, ha 
lehetséges az elıkészítése, akkor a bizottságok javasolják ezen elıterjesztés elkészítését.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem javasolta a 25. napirendi pont levételét. Úgy látta alkalmas a tárgyalásra. A 29. napirendi 
ponttal kapcsolatban az volt a meglátása, hogy ugyan az elıterjesztés lehet hagy némi kívánni 
valót maga után, de a feladatok megoldásra várnak és sürgısek, mint például az utak javítása, 
tehát javasolta a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

Dr. Csernus Tibor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 16:19 órakor megérkezett az 
összevont ülésre, így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 6 fı. 

 
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint is tárgyalni kellene a 25. és 29. napirendi pontokat. 
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Barna Sándor, levezetı elnök: 
 

Szavazásra bocsátotta az 1. napirendi pont levételét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az 1. napirendi pont levételét. 
 
Szavazásra bocsátotta az 1. napirendi pont levételét az Ügyrendi Bizottságnak. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az 1. napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az 5. napirendi pont levételét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az 5. napirendi pont levételét. 
 
Szavazásra bocsátotta az 5. napirendi pont levételét az Ügyrendi Bizottságnak. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 5. 
napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta a 25. napirendi pont levételét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta a 25. napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta a 29. napirendi pont levételét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta a 29. napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta a döntés a vezetıi pótlék alkalmazásáról és a rendelettervezet elkészíté-
sérıl napirendi pont felvételét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – 
nem fogadta el a napirendi pont felvételét a vezetıi pótlékokkal kapcsolatban. 
 
 
A javasolt napirendi pontok: 

 
1. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát érintı 

szerkezetátalakításról (zárt ülés) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor levezetı elnök, Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegy-
zı 
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2. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadása tárgyá-

ban 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor levezetı elnök, Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportve-
zetı 
 

3. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabály-
zatának megalkotása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor levezetı elnök, Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegy-
zı 

 
Az összevont ülés után a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

önállóan folytatja tovább munkáját. 
 

4. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub kérelmérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

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

6. Tájékoztató a szociális nyári gyermekétkeztetés tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

7. Tájékoztató a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda kérelmérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

8. Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításá-
ról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

9. Elıterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület támogatása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

10. Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola mőszaki állapotáról, döntés a felújí-
tási feladatok finanszírozása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

11. Elıterjesztés a 0274/15 és 0274/144 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú mezıgazdasági 
ingatlanok értékesítése tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
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12. Elıterjesztés a Deák F u. 5. (hrsz: 1396) ingatlan megszerzésére vonatkozó tárgyalá-

sok lefolytatására 
Elıterjesztés: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

13. Elıterjesztés a hangtechnikai berendezések iránti kérelmekrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

14. Elıterjesztés a Lakiteleki Önkéntes Tőzoltó Egyesület kérelmérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

15. Tájékoztató a 2013. évi szúnyogirtásról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

16. Elıterjesztés a „Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pá-
lyázatához kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészíté-
se” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

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

17. Elıterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú Szennyvíz csatornázási kivi-
telezı kiválasztására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

18. Tájékoztató a Trianoni megemlékezésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

19. Tájékoztató a Tavaszköszöntı rendezvény helyszínváltozásáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

20. Tájékoztató a régi piac állapotáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

21. Tájékoztató a várossá-nyilvánítási pályázat kapcsán felmerülı plusz költségrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

22. Elıterjesztés Horti Sándor megbízási szerzıdésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
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23. Elıterjesztés a Belügyminisztériumi pályázat tárgyában 

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

24. Szóbeli elıterjesztés a Torda testvértelepülés anyagi támogatása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

25. Szóbeli elıterjesztés a Tiszaalpári Alkotótábor 2013. rendezvényrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

26. Egyéb bejelentések 
 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontok sorrendiségét a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságnak. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontok sorrendiségét az Ügyrendi Bizottságnak. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, 1 tartózkodással – elfogadta a napi-
rendi pontokat. 
 
 

Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 16:26 órakor 
zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

 
Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:17 órakor 

nyílt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 
 

2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadása 
tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor levezetı elnök, Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 

 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
A zárszámadás elfogadási határideje április 30. A polgármesteri hivatalnál 28%-os a bevétel. 
A termıföld bérleti díjánál 63%-os a bevétel, ami azt jelenti, hogy jó néhányan nem fizetnek 
érte. A felhalmozási bevételek 2%-ban teljesültek. Eseti segély 2 millió 145 ezer forint. Az 
Alkotmány utcai járdaszakaszra megszavaztak 2 millió 800 ezer forintot, de ami itt feltünte-
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tésre került, az 2 millió 958 ezer forint. Turisztikai fejlesztésre megszavaztak 6 millió 900 
ezret, ide pedig 7 millió 449 ezer forint került. A növénytermesztéshez kapcsolódó szolgálta-
tásoknál a 472 ezer forint 1 millió 923 ezer forintra növekedett, ami így 407%-ra nıtt. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Úgy gondolta ez tartalmazza a szántást, vetést stb. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem, ezekrıl nincs számla, mind ingyen voltak. Üzemanyag költség, más nem lehet. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Civil szervezetek támogatása is 7 millió 897 ezerre jött ki, de csak 6 millió 190 ezer lett meg-
szavazva. Még utána belekerült valaki? 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Igen, utána jött a Judo Sport, Mártika néninek 50.000 forint. A növénytermesztésnél ide so-
rolható a gázolajköltség, vetımag költsége, gyomirtás, mőtrágya stb. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte a csoportvezetıt nézzék át még egyszer a növénytermesztési szolgáltatásokat, mert ı is 
soknak tartotta a 407%-ot. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Kérdése volt a csoportvezetı asszonyhoz, hogy a polgármesteri hivatalnál 28% a teljesülés, 
pontosan ez mit jelent. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
A hivatalnak csak az igazgatási szolgáltatásokból van bevétele. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
A segélyek kapcsán rettentı sok pénz megy ki, ami azt is jelenti, hogy nagy leterheltséget 
jelent a hivatal dolgozóira. Ha töredék lenne a segély, töredék lenne a dolgozók munkája is, 
így másra is jutna idı. Összefüggésbe van a település munkáltatásával. A hivatalnak nincs 
eszköze ezt segíteni. Olyan javaslatokat tudnak tenni, amivel kedvet csináljanak a vállalko-
zóknak az alkalmazásra. Ez a kérdés több mindent megnyit. Javasolt egy ad hoc bizottságot, 
hogy üljön össze és tárgyaljon. A Gondozási Központ is tudna segíteni sok mindenben. Gon-
dolva arra, hogy a Kistérségbıl a nappali ellátást ki kell hozni, vagy bölcsıdei ellátást is le-
hetne biztosítani, akkor el tudna menni dolgozni a szülı. Ha el tud menni dolgozni, akkor 
nincs szüksége segélyre. Javasolta egy ad hoc bizottság felállítását és Tiszaalpár szociális kér-
désének megoldását. Minden probléma ebbıl ered, nagyon gyorsan megoldást kellene rá ta-
lálni. Ez egy határozati javaslat lenne. 
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Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Errıl szavazni kellene, de ehhez személyi javaslat is szükséges. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Javasolta Dr. Puliusné Sárdi Mária képviselı asszonyt, Csernák Csilla képviselı asszonyt, 
ügyvéd urat, Palásti Viktort. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint olyan személyeket kellene, akik pontosan ebben dolgoznak, talán inkább a 
családsegítıt vagy a gyermekvédelmi ügyintézıt. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Gondolt még a hivatali dolgozókra is. 
 
Csernák Csilla, az Ügyrendi Bizottság elnöke, és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A Kacziba képviselıtársának hívta fel a figyelmét az iparőzési adó kapcsán, hogy 2,4 millió-
val túlteljesített a hivatal. Julikától kérdezte, hogy a hazai pályázati forrásból megvalósult 
fejlesztések 25%-ban teljesültek, mert a piac beruházás támogatását nem kapták meg 2012 
évben. Mekkora összeg hiányzik és jelenleg is fennáll-e? 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Ebben az évben kerül kiegyenlítésre. 
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A Településgazdálkodási Kft-nek átadásra került 5 millió forint. A turisztikai fejlesztésnél a 
tervezınek ki lett-e fizetve az összeg? 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
  
Igen, ki kellett fizetni. 
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
2012-ben bevételi fıösszeg 728 millió 806 ezer forint, kiadás 760 millió 168 ezer forint, ami 
91 millió 772 forint mínuszt eredményezett. Véleménye szerint érdemes lenne elgondolkodni 
a 30%-os csökkentésen. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 2012. évi zárszámadás rende-
letének elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi rendeletet: 
 
83/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat 2012. évi zárszámadása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2012. évi zárszámadását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a képviselı-
testületnek elfogadásra. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a 2012. évi zárszámadás rendeletének elfo-
gadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendeletet: 
 
24/2013.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzat 2012. évi zárszámadása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága az önkor-
mányzat 2012. évi zárszámadását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a képviselı-testületnek 
elfogadásra. 
 
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 

Szerette volna tudni kik kapnak kamatmentes kölcsönöket. Véleménye szerint az önkormány-
zat a tiszaalpári lakosok pénzébıl gazdálkodik. Abból a 380 millió forintból, amit a szenny-
vízberuházásra szedtek be. 

 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Kérte a képviselı urat ne támadja ıt. A szociális kölcsönökkel kapcsolatos ügyek alaposan, 
jogszabály alapján kerülnek elıkészítésre. Mindegyik átmegy a kezén, akár polgármesteri, 
akár jegyzıi hatáskörbe tartoznak. Szabályok szerint kerülnek megállapításra. Ez a kérdés 
nincs lezárva, fognak változni az elıkészítés szabályai.  
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
İ nem azt mondta, hogy ezek nincsenek megfelelıen elıkészítve, hanem, hogy olyanok is 
kapnak segélyt, akiknek az anyagi helyzete azt nem indokolja. Több százezer forintot tör-
vénytelenül fizettek ki. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Pontosan látszik a múlt évben mi került kifizetésre, és már elfogadásra került, hiszen túl van-
nak ezen a napirendi ponton. Visszautasította a rágalmazást. A képviselı úr figyelmébe aján-
lotta a költségvetésbe ellátottak pénzbeli juttatásai címszó alatt 102 millió 832 forint került 
kifizetésre. Ebbıl, ami nagy szám majdnem 50 millió forint a bérpótló juttatás, a többit nem is 
sorolta. Lakásfenntartási támogatás 22 millió forint. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az ad hoc bizottság megalakulá-
sát és elıterjesztés készítését a következı testületi ülésre. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazat, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
84/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az ad hoc bizottság megalakulása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
azt a határozatot hozta, hogy alakuljon egy ad hoc bizottság, amely Tiszaalpár szociális kérdé-
seire keressen megoldást. Javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az ad hoc bizottság megalakulását és elıter-
jesztés készítését a következı testületi ülésre. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – (1 fı nem vett 
részt a szavazásban) elfogadta az alábbi határozatot: 
 
25/2013.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága az ad 
hoc bizottság megalakulása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága azt a határo-
zatot hozta, hogy alakuljon egy ad hoc bizottság, amely Tiszaalpár szociális kérdéseire keres-
sen megoldást. Javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Támogatja ennek a bizottságnak a létrejöttét, ha olyan személyek kerülnek a tagjai közé, akik 
valóban arra hivatottak, hogy ezt a problémát megoldják. 
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Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Az SzMSz 11. sz. melléklete tartalmazza a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ét. Arra kérte a bi-
zottságot, hogy ne tartalmazza a hivatali szabályzatot az SzMSz. Ennek ellenére el kell készí-
teni. İsszel már egyszer elfogadásra került, ez önmagában nem okoz mőködési gondokat. A 
létszámgondokkal kapcsolatban 3 csoportban mőködne a hivatal. Ez plusz költséget nem je-
lent, csupán a munkát könnyítené meg. A feladatok átcsoportosítását is jelentené. Az ügyfél-
fogadási rend is megváltozna abban a tekintetben, hogy egy ember foglalkozna ügyfelekkel a 
többieket mentesítve. E csoport keretében kerülne ellátásra a személyügy, a munkaügy és a 
képviselı-testületi munka elıkészítése. Kérte a bizottságok támogatását. 
 

_____________________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának megalkotása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor levezetı elnök, Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegy-
zı 

 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
A kiküldésre került SzMSz nem a végleges verziót tartalmazza, mert az utolsó 20 oldalban tett 
változtatások nem kerültek bele egy véletlen folytán. Tehát a határozat úgy fog szólni, hogy a 
munkacsoport által tett módosító javaslatokkal együtt teszi fel szavazásra. Amelyek ott el-
hangzottak véglegesítésre fognak kerülni az SzMSz-be. 
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elmondta ı is tagja volt az SzMSz-t tárgyaló munkacsoportnak, de módosító indítványait nem 
hallgatták meg. 
 
Csernák Csilla, az Ügyrendi Bizottság elnöke és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ezen munkacsoportnak ı is tagja volt, és kérte a képviselı urat mondja el meglátásait, véle-
ményeit az SzMSz-el kapcsolatban, és erre azt mondta: majd a megfelelı pillanatban. Meg 
volt a lehetıség 2 alkalommal is. Az a meglátása el sem akarta mondani. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Dr. Csernus képviselı úrral összeállítottak egy felsorolást mi az, amelyekrıl átruházott hatás-
körben hozhat döntést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Ki lett osztva, kérte támogassák a 
javaslatot. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az átruházott hatáskörök elfoga-
dását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
85/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága átruházott hatáskörök a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra tárgyban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az átruházott hatásköröket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra megtárgyalta és elfogadta. 
Javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az átruházott hatáskörök elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – (1 fı nem vett 
részt a szavazásban) elfogadta az alábbi határozatot: 
 
26/2013.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága átruhá-
zott hatáskörök a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra tárgyban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága az átruházott 
hatásköröket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a kép-
viselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Az eredeti tervezetben úgy szerepel, hogy a jelenleg polgármester hatáskörébe tartozó szociá-
lis ügyekben egy szociális bizottság alakulna. Történt egy olyan javaslat, hogy a két bizottság 
között felosztva történjen ezekrıl a döntéshozatal. Az ı meglátása viszont, hogy ez így kezel-
hetetlen lenne, ezért azt javasolta, hogy Ügyrendi Bizottság feladatai bıvüljenek ezzel. Jogi-
lag nincs rá tilalom, de gondoskodni kell róla, hogy zárt ülés legyen, az ügyeket gyorsítani 
kell, hogy azonnal dönteni lehessen. Elıfordulhat, hogy egymás utáni napokon is ülésezni 
kell. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint mindenképpen lassú lesz, papírban is több lesz. Az ı részérıl nem támo-
gatja a javaslatot. 
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
İ mindenképpen támogatja, hogy a szociális juttatás az valóban szociális juttatás legyen. A 
pénz azoknak legyen odaadva, akik valóban rászorulnak. Több szem többet lát. Meg kell ta-
lálni a jogi feltételek. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Helyileg és törvényileg minden le van szabályozva. Ha a kérelmezı elutasításra kerül és nincs 
megelégedve, akkor tovább megy és fellebbez, ha jogtalanul utasították el, úgyis megnyeri a 
pert. 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a Szociális Jogi és Ügyrendi 
Bizottság átruházott hatáskörébe kerülı feladatok elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a Szociális Jogi és Ügyrendi Bizottság átru-
házott hatáskörébe kerülı feladatok elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fo-
gadta el a javaslatot. 
 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak annak elfogadását, hogy az Ön-
kormányzati SzMSz-bıl kerüljön ki a Polgármesteri Hivatal SzMSz-e, késıbb kerüljön módo-
sításra és elfogadásra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
86/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzati SzMSz-bıl a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének kikerülése 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzati SzMSz-bıl a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének kikerülését megtárgyalta 
és elfogadta. Javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak annak elfogadását, hogy az Önkormányzati 
SzMSz-bıl kerüljön ki a Polgármesteri Hivatal SzMSz-e, késıbb kerüljön módosításra és 
elfogadásra. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
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27/2013.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzati SzMSz-bıl a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének kikerülése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága az önkor-
mányzati SzMSz-bıl a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének kikerülését megtárgyalta és elfo-
gadta. Javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
A három csoport nevére javasolta a) Lakosságszolgálati és családvédelmi csoport, b) Gazda-
ságfejlesztési és gazdálkodási csoport, c) Személyügyi és képviselı-testületi csoport módosí-
tásokat. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a hivatalon belül 3 munkacso-
port létrehozásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a hivatalon belül 3 munkacsoport létrehozá-
sának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság igen szavazat nélkül – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem 
fogadta el a javaslatot. 
 
 

Dr. Csernus Tibor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 18:14 órakor 
kiment az összevont bizottsági ülésrıl, 

így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fı. 
 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak annak elfogadását, hogy a pol-
gármester átruházott hatáskörben bruttó 500.000 Ft-ig járhat el a gazdasági társaságokban. 
 

Vita zajlott a megfogalmazással kapcsolatosan. 
 

Tehát a polgármester bruttó 500.000 Ft. erejéig gyakorolja a gazdasági társaságnál a tulajdo-
nosi jogokat. 

 
 

Dr. Csernus Tibor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 18:15 órakor 
visszajött az összevont bizottsági ülésre, 

így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 6 fı. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
87/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a polgármester átruházott hatáskörben történı kötelezettségvállalásának tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a polgármester átruházott hatáskörben történı, az önkormányzat által alapított gazdasági tár-
saságokban a tulajdonosi jogosítványokat bruttó 500.000 Ft. kötelezettségvállalásig gyakorol-
ja. Javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak annak elfogadását, hogy a polgármester átru-
házott hatáskörben bruttó 500.000 Ft-ig járhat el. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
28/2013.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága a pol-
gármester átruházott hatáskörben történı kötelezettségvállalásának tárgyában 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága a polgármes-
ter átruházott hatáskörben történı, az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a 
tulajdonosi jogosítványokat bruttó 500.000 Ft. kötelezettségvállalásig gyakorolja. Javasolta a 
képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
 
Gyıri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elmondta, hogy az SzMSz az ı által tett módosításokat nem tartalmazza. Ki az, aki elfogadta 
a munkacsoport módosításait? 
 
Barna Sándor, levezetı elnök: 
 
Hozzátette, ezért lesz benne az, hogy a munkacsoport által tett módosításokkal fogadják el a 
bizottságok. 
A módosítások után szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának rendeletét a munkacso-
port által tett módosításokkal. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi rendeletet: 
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88/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
rendeletének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata rendeletét a bi-
zottságok által tett módosításokkal megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a képviselı-
testületnek elfogadásra. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának rendeletét a munkacsoport által tett módosításokkal. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az alábbi rendeletet: 
 
29/2013.(IV.29.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága Tiszaal-
pár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata rendeletének tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata rendeletét a bizottságok 
által tett módosításokkal megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a képviselı-testületnek elfoga-
dásra. 
 

_____________________________________________ 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság önállóan folytatta tovább munkáját. 
 
 

4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub kérelmérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, szombaton megtörtént az ünnepség. Javaslatokat várt mennyi összeggel támogas-
sák a nyugdíjas klubot. 
 
Csernák Csilla a bizottság tagja: 
 
Borsi Sándornétól kérdezte mennyire érinti a költségvetést? 
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Kiss Jánosné, a nyugdíjas klub vezetıje: 
 
Megelılegezték a költségeket. Nem minden évben van 20. évforduló, tortát is rendeltek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta 50.000 forinttal támogatni a nyugdíjas klubot. Jelentıs számú vendég volt jelen és 
méltán megérdemlik ezt az összeget. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Egy véletlen folytán került be késıbb a kérelem, mert az elızı kérelmükkel együtt egy iktató-
szám alá került. Mivel nagymértékben hozzájárulnak a település rendezvényeihez, úgy gon-
dolták a képviselı-testület támogatni fogja ıket. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Javasolta a 25.000 forintot. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Errıl már 1-2 hónappal elıbb is lehetett tudni. Azt javasolta, minden képviselı saját tisztelet-
díjából adományozzon 5.000 forintot, hogy a költségvetést emiatt ne kelljen módosítani. Vé-
leménye szerint, ha egy kérelmezınek adnak, akkor a többinek is ugyanúgy adni kell. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Testület elıtt volt már ez a kérdés, de akkor elhangzott, hogy ne a civil szervezetek keretein 
belül kapják a támogatást, hanem majd külön, ahogyan az elızı években is kértek. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az Árpád Nyugdíjas Klub támogatási kérelmét 25.000 Ft-ról. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
89/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Árpád Nyugdíjas Klub támogatási kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Árpád Fejedelem Nyugdíjas Klub alapításának 20. évfordulója alkalmából megrendezett 
ünnepségéhez 25.000 Ft anyagi támogatást biztosít. Javasolta a képviselı-testületnek elfoga-
dásra. 
 
Szavazásra bocsátotta az Árpád Nyugdíjas Klub támogatási kérelmét 50.000 Ft-ról. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 

_____________________________________________ 
 
 

5.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a védjegykérelmekre 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Három kérelem érkezett. Kérdezte a bizottságot kíván-e valaki hozzászólni?. 
 
Mivel hozzászólás nem történt, szavazásra bocsátotta a védjegykérelmek elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
90/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a védjegykérelmek tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a védjegykérelmeket megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. 

_____________________________________________ 
 

 
6.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Tájékoztató a szociális nyári gyermekétkeztetés tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Döntést nem kell hozni. Azt kérte, amikor megjelenik a kormányrendelet kerüljön ismét bi-
zottság és/vagy testület elé az elıterjesztés. Mivel hozzászólás nem történt a napirendi pont 
tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________ 
 
 

7.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda kérelmérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 



 20 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztató jellegő. A következı ülésre készüljön elıterjesztés a plusz munkakör betöltésével 
kapcsolatosan. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint valakire ráerıltetnek egy személyt, akit nem is biztos, hogy szeretne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzátette, személyi kérdésrıl szó sem volt. 
Szavazásra bocsátotta, hogy a következı testületi ülésre készüljön elıterjesztés a kérelemrıl 
határozat-tervezettel. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
91/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda kérelmérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda kérelmérıl, a plusz álláshely betöltésérıl a követke-
zı döntést hozta: a májusi képviselı-testületi ülésre készüljön elıterjesztés határozat-
tervezettel.  
 
Határidı: májusi képviselı-testületi ülés 
Felelıs: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 

5. Kiss Mária óvodavezetı 

6. Irattár 

_____________________________________________ 

 
 

8.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának mó-
dosításáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, határozattervezet nem készült az elıterjesztéshez. 
Szavazásra bocsátotta a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítá-
sát. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
92/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta és el-
fogadta. Javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. 

_____________________________________________ 
 
 

9.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület támogatása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A költségvetésben eldöntésre került az összeg, határozattervezetben két variációt javasoltak. 
Az 1.-est javasolta elfogadásra. Indoklása a következı volt: kormányzati szándék van arra, 
hogy bölcsıdei férıhelyeket 100% finanszírozással alakítsanak ki önkormányzati mőködte-
téssel. Németh Péter pályázati referens figyeli a pályázatokat, ha kiírják be kell adni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezzel egy probléma van csak, hogy 3 évesnél idısebb gyermek nem járhat már bölcsıdébe és 
mint tudják, az óvodai férıhelyek száma nagymértékben korlátozott. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az Apraja Falva Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
93/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Apraja Falva Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Apraja Falva Közhasznú Egyesület támogatási kérelmét 2013. 03. 01. napjától 2013. 12. 
31-ig terjedı idıszakra megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a képviselı-testületnek elfogadás-
ra. 

_____________________________________________ 
 
 

10.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola mőszaki állapotáról, döntés 
a felújítási feladatok finanszírozása tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 

 
A 2. pontot javasolta elfogadásra, hogy a következı ülésre történjen egy felmérés ezzel kap-
csolatosan. 
Hozzászólás nem történt, szavazásra bocsátotta az iskola mőszaki állapotáról és a felújítási 
feladatokról szóló elıterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fı nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
94/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Árpád Fejedelem Általános Iskola mőszaki állapotáról, döntés a felújítási 
feladatok finanszírozása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola mőszaki állapotát, a felújítási feladatok finanszírozását 
megtárgyalta és a következı döntés hozta: 
A benyújtott igény alapján mőszaki és költségvetési felmérést végeztetnek el, és ennek meg-
történte után egyedileg dönt a képviselı-testület a felújítás felvállalásáról, vagy visszautalásá-
ról. Javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. 

_____________________________________________ 
 
 

11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a 0274/15 és 0274/144 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú mezıgaz-
dasági ingatlanok értékesítése tárgyában 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztésben szerepel az ingatlanok felértékelése, az egyiket 1.950.000 Ft-ra, a másikat  
2.800.000 Ft-ra értékelték fel. A bérlıket ebben az esetben értesíteni kell az értékbecslés ösz-
szegérıl. Véleménye szerint a bérlı majd nyilatkozik, hogy ezen az áron megkívánja-e venni 
a területet. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az önkormányzat fenntartja az értékesítési szándékát. Az értékbecslés a kérelmezık részére 
megtörtént. Gyakorlatilag igen, errıl szól.  
 
Szavazásra bocsátotta a kiértesítés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
95/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 0274/146 és 0274/15 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú mezıgazdasági ingatlanok értékesítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a 0274/146 és 0274/15 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú mezıgazdasági ingatlanok értékesítését megtárgyalta és elfogadta. 
Megbízza Dr. Vancsura István polgármestert, az értékbecslést küldje ki a vételi szándékot 
bejelentı bérlık részére és kérje be a bérlık nyilatkozatát, élnek-e a vásárlási lehetıséggel. 
Javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

_____________________________________________ 
 
 

12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Deák F u. 5. (hrsz: 1396) ingatlan megszerzésére vonatkozó tár-
gyalások lefolytatására 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A határozat-tervezetben az értesülteknél a 4-est ki kell venni. Hozzászólás nem történt. Sza-
vazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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96/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár, Deák F. u. 5. (hrsz:1396) számú ingatlan megszerzésére vonatkozó 
tárgyalás megkezdésének engedélyezésérıl   
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Deák F. u. 5. szám alatti ingatlan megszerzésének szükségességével egyetért. 
Megbízza Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a tulajdonossal a megszerzés feltételeire 
vonatkozó tárgyalást folytassa le, melynek eredményérıl a következı rendes ülés keretében 
tájékoztassa a testületet. A testület e tájékoztatás, illetve a tárgyaláson kialakult feltételrend-
szer alapján dönt az ingatlan megszerzésének jóváhagyásáról vagy annak elvetésérıl. 
 
Határidı: következı rendes testületi ülés idıpontja 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 

5. Bársony Lajos vagyongazdálkodási ügyintézı 

6. Irattár 

_____________________________________________ 
 
 

13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a hangtechnikai berendezések iránti kérelmekrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, a két testületi ülés között – április 19., 22. és 26-án - nem volt lehetıség rá, hogy a 
testület döntsön az iskola kérelmérıl, így átadták az iskolának a hangtechnikai berendezést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Természetesen elfogadják. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Tudomásul vették. Javasolta a rendezvény elıtt 30 nappal beadni a kérelmet és akkor nincs 
ebbıl probléma. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint a Sportegyesület részérıl lennének fiatal emberek, akik autóikkal el tudnák 
szállítani a kért berendezéseket. 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
97/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a hangtechnikai berendezés iránti kérelmek tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a hangtechnikai berendezés iránti kérelmeket megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a képvise-
lı-testületnek elfogadásra. 

_____________________________________________ 
 
 

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

Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
 Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgármester úr engedélyezte nekik, hogy elvihetik rendezvényükre a színpadot. Tájékoztató 
jellegő volt, szavazni nem kell. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 

_____________________________________________ 
 
 

15.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi szúnyogirtásról 

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

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2010-ben volt utoljára Tiszaalpáron szúnyogirtás. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, véleménye szerint fel lehet készülni, hogy ebben az évben nem ennyibe fog kerülni 
a szúnyogirtás. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta a polgármester urat felhatalmazni, hogy a költségvetésben elkülönített összegig a 
szúnyogirtási munkálatokat elvégeztesse. 
 
Szavazásra bocsátotta a 2013. évi szúnyogirtással kapcsolatos javaslatát. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
98/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2013. évi szúnyogirtás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
felhatalmazza Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a költségvetésben a 2013. évi szú-
nyogirtásra elkülönített összegig az ezzel kapcsolatos munkálatokat elvégeztesse. 
 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 

6. Irattár 

 _____________________________________________ 
 
 

16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a „Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
0069 pályázatához kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok 
elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérdezte kíván-e valaki hozzászólni. Átadta a szót Gyıri Istvánnak. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Képviselıtársaihoz szólt, hogy a 24 millió 600 ezer forint nem más, mint plusz költség. 

 
 

Csernák Csilla a bizottság tagja 18.45 órakor kiment a bizottsági ülésrıl, 
így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fı. 

 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
További hozzászólás nem történt. Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
99/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázatához kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját meg-
alapozó tanulmányok elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának tárgyában 
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elrendeli a „Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázatá-
hoz kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítése” tár-
gyú közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
jóváhagyja a „Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályáza-
tához kapcsolódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívást. 

3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 
„Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázatához kapcso-
lódóan a támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmányok elkészítése” tárgyú a Kbt. 
122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás keretében az alábbi ajánlatadók meghívását javasolta elrendelni:  
HBF Hungaricum Kft. (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A. Cégjegyzékszám: 03-09-111371, 
Adószám: 13215747-2-03.), "BENKÓ" Mérnöki Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecske-
mét, Nagykırösi u 12. 3. em. 3-4. Cégjegyzékszám: 03-06-101788, Adószám: 20455495-2-
03.) Forrás Unió Tanácsadó Iroda Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (1082 Budapest, 
Corvin Irodák I. Futó utca 47-53. V. em. Cégjegyzékszám: 01-09-903892, Adószám: 
14438192-2-42.). Javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. 

_____________________________________________ 
 
 

17.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Elıterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú Szennyvíz csatornázá-
 si kivitelezı kiválasztására 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Alaposan elıkészített elıterjesztés került a bizottság elé. Gyıztesként a Duna Aszfalt Kft. 
került ki a bíráló bizottság döntése alapján. 
Hozzászólás nem történt. Szavazásra bocsátotta a közbeszerzési eljárást lezáró döntés megho-
zatalát. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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100/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú szennyvízcsatornázási kivitelezı ki-
választása tárgyában 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, 
mint ajánlatkérı által a „Vállalkozási szerzıdés Tiszaalpár szennyvízcsatornázására 
(„Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti kör-
nyezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért”)” iránt indított hirdetmény közzété-
tele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a következı döntést javasolta elfogadásra a 
képviselı-testületnek: A nyertes ajánlattevı a Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 
150.) 

 
Csernák Csilla a bizottság tagja 18.47 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 

így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 6 fı. 
 

_____________________________________________ 
 
 

18.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Tájékoztató a Trianoni megemlékezésrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólás nem történt. Szavazásra bocsátotta a Trianoni megemlékezés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
101/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Trianoni megemlékezés tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a június 4-i Trianoni megemlékezés programját és idıpontját megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 

4. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
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5. Kerekes András hangtechnikus 

6. Irattár 

 
_____________________________________________ 

 
 

19.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Tájékoztató a Tavaszköszöntı rendezvény helyszínváltozásáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A focipálya helyett, mivel meccs lesz, a piactéren lenne megtartva. Az alpolgármester kérése, 
hogy a fıutca felıl legyen bezárva a kapu, nehogy valamelyik kisgyermek kiszaladjon az útra. 
Illetve az ı javaslata volt, hogy a piacra abban az idıben autó ne mehessen be. Csak a kiskapu 
legyen nyitva. 
Hozzászólás nem történt. Tájékoztató volt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 

_____________________________________________ 
 
 

20.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Tájékoztató a régi piac állapotáról 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Összefoglalásra került a régi piac állapota. Hozzászólásokat várt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A további mőködtetésen kellene gondolkodni. Javaslat volt egy játszótér létrehozása. 
 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária a bizottság tagja 18:49 órakor kiment a bizottsági ülésrıl, 
így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fı. 

 
 
Mellette van a hely, ahol a víztorony volt. Akár értékesíteni is lehet, két normál telket kiadna. 
Parkolónak már véleménye szerint nem kellene, hiszen van ott elég hely ennek kialakítására.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Annyi lehet ezzel a probléma, hogy lapos területrıl van szó.  
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Dr. Puliusné Sárdi Mária a bizottság tagja 18:50 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 6 fı. 

 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
A hétvégén az alpári búcsú a régi piactéren kerül megrendezve. A piacfelügyelı jelezte, hogy 
sok bazáros érkezik. Kérdése volt a Borsi Sándornéhoz, hogy iparőzési adót szedjen-e, ha 
igen, akkor erre kérne meghatalmazást. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Délelıtt volt bent és megbeszéltük. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
További kérdése volt a helypénz megemelése. Errıl beszéltek-e? 50 Ft/m2 az ára. Egységessé 
kellene tenni és dönteni róla. Javasolta a régi piac esetében is annyi legyen a m2 ár, mint a 
benti piacon. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Tudomása szerint ez rendelet. Elı kell készíteni. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Még egy dolgot említett, hogy az illemhelyek állapota kritikus. Ha csak lehet a hétvégére egy-
két Toy-toy-t odahelyezni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a kérdés már megoldás alatt áll, a tüzépen vannak mobil WC-k, amelyek áthelyezésre ke-
rülnek a búcsú idejére. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_____________________________________________ 
 
 

21.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Tájékoztató a várossá-nyilvánítási pályázat kapcsán felmerülı plusz költségrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
500.000 forintról döntöttek. A megbízási szerzıdésbe 500.000 Ft + Áfa került bele. 
 



 31 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kivonat elég egyértelmően tartalmazza a keretet. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem az a baj, hanem, hogy Dr. Trócsányi úr is elég egyértelmően fogalmazott. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Amikor a vállalkozó itt volt, le lett fixálva az összeg. Csak 500.000 Ft-ról volt szó.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 

_____________________________________________ 
 

22.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Elıterjesztés Horti Sándor megbízási szerzıdésérıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elkészült a megbízási szerzıdés tervezet. Csupán az összeg hiányzik belıle. Hozzászólásokat 
várt. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
A javaslata ugyanaz - amit már korábban is felhozott - kapjon annyit, mint a Kerekes András, 
35.000 Ft/hó.   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Másképpen látta, mert az a tevékenység, amit a Horti tanár úr csinál, többet érdemel. A Kere-
kes András díja is alacsony. A tanár úr sem csak felkészül, hanem gardírozza a népdalkört. 
Hozzátette a munkát valahol meg kell fizetni. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint, a népdalkör tagjai a Horti tanár úr nélkül is részt vennének a rendezvé-
nyeken. İk azért csinálják, mert szeretik ezt a közösséget. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Volt arra példa, amikor évekig nem volt vezetıje a népdalkörnek, nem is mőködött. Ez ko-
moly felkészülést igényel. Sajnos az utánpótlást sem látja. 
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Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Egyetért a polgármester úrral, de az 50.000 Ft-ot sokallja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, ez a költségvetés nem bírja el, hogy ilyen dolgokra ekkora összegeket fizessenek.  
Szavazásra bocsátotta Horti Sándor megbízását 50.000 Ft-ról. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással– 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta Horti Sándor megbízását bruttó 35.000 Ft/hónapról. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
102/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Horti Sándor Népdalkör vezetı megbízási szerzıdése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Horti Sándor Népdalkör vezetıvel 2013.01.01. – 2013.12.31. idıtartamra megbízási szerzı-
dést kíván kötni bruttó 35.000,- Ft/hónap díjazás ellenében. 
Felkéri a polgármester urat Dr. Vancsura Istvánt a Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága, hogy a megbízási szerzıdést kösse meg. Javasolta a képviselı-testületnek elfoga-
dásra. 

_____________________________________________ 
 
 

23.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Elıterjesztés a Belügyminisztériumi pályázat tárgyában 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Térfigyelı kamerák elhelyezésérıl szól az elıterjesztés. 100%-ban finanszírozott pályázatról 
van szó. Arról kell dönteni a testületnek, elfogadja-e a pályázat benyújtását, határideje május 
2-a. 
 
Hozzászólás nem történt. Szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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103/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Belügyminisztériumi pályázat Tiszaalpári Térfigyelı Rendszer fejlesztése tár-
gyában 
 
1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı–testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága egyet ért azzal, hogy az Önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítása tárgyában támogatási igényt nyújtson be az egyes önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás igény-
bevételének részletes feltételeirıl szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján a Tiszaalpári 
Térfigyelı Rendszer fejlesztésére. 
2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı–testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a 8/2013. (III.29.) BM jogcímrendelet 1.§. (4) bekezdés a) pontja értelmében a tervezett 
fejlesztés megvalósításához a vissza nem térítendı állami támogatási igényt 9.994.900,- Ft 
összegben 100%-os mértékben állapítja meg. 
3. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı–testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága vállalja, hogy a 8/2013. (III.29.) BM jogcímrendelet szerinti támogatás felhasználásával 
megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendelteté-
sének megfelelıen - a mőködtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – használja 
és tudomásul veszi, hogy beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníthetı el a 
beruházás tárgya szerinti eszközvagyon. Javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

_____________________________________________ 
 
 

24.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Szóbeli elıterjesztés a Torda testvértelepülés anyagi támogatása tárgyában 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Torda testvértelepülésre lesújtott az orkán, ennek következtében elég nagy károk keletkeztek. 
Azon felül, hogy a lakosság, vállalkozók támogatják a települést, a képviselı-testület is támo-
gatná bizonyos összeggel. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Elmondta, 04.24-ig a bankszámlaszámra 142.000 Ft érkezett. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérdezte a tisztelt bizottságtól mennyi pénzt javasolnak? 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Tiszaalpáron is volt egyszer tornádó. Akkor 8 millió forintot kapott az önkormányzat a bel-
ügyminisztériumtól kártérítésre. Volt egy település is, ahol a lakosság 150.000 ft-al támogatta, 
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illetve takarmánnyal Tiszaalpárt. A szociális pénzeket is eltapsolja az önkormányzat és ha lesz 
belvíz vagy valamilyen más egyéb vészhelyzet és nem lesz más település sem ahonnan fel-
ajánlást kapna, akkor hogyan fogja az önkormányzat megoldani a problémát. A gazdák is fel 
lettek szólítva, hogy adjanak pénzt. Dr. Vancsura István volt az elsı számú tiltakozó. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta a képviselı úr figyelmét, ne mondjon ilyeneket. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
A 8 millió forintból 3.250.000 fel lett osztva. Ennek egy részét nem kellett visszafizetni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte Gyıri képviselı urat a napirendi pontról beszéljen. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, június 1-jén az egyesületük bolhapiacot szervez a piactéren. Ha valakinek van 
olyan dolga, ami még használható, de neki nincs rá szüksége, hozza el. Az ebbıl származó 
bevételt Torda károsultjainak ajánlják fel. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
250.000 forintot javasolt Tordának. 500.000-nél kevesebbet ne adjanak. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akkor azt javasolta 500.000-re egészítsék ki. Ha pedig meglesz az 500.000 forint, akkor leg-
alább 200.000-et adjon a testület. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Egyszerőbben fogalmazta meg: 
Szavazásra bocsátotta Torda testvértelepülés 300.000 Ft. támogatási összegének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
104/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Torda testvértelepülés anyagi támogatása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Torda testvértelepülésnek 300.000 Ft anyagi támogatást biztosít. Javasolta a képviselı-
testületnek elfogadásra. 

_____________________________________________ 
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25.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Szóbeli elıterjesztés a Tiszaalpári Alkotótábor 2013. rendezvényrıl 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
20 éves lesz idén az alkotótábor. Kérdezte a polgármester urat kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen szeretné. Elmondta, nagyobb motívumú rendezvény lesz, mint az elmúlt években. 
Biczók Mihály volt jegyzı vállalta a megszervezését. A záró rendezvényre lennének meghív-
va az elmúlt húsz év alatt megfordult alkotók. E rendezés költségével lenne több, mint az elı-
zı években. A szokásos kiállítás is meg lenne tartva, de 20 év termése a piaccsarnokba kerül-
ne kiállításra, megfelelı ırzés és védelem mellett. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Ha az iskolában megvalósul a külsı homlokzat felújítása és az állványok is ott lesznek, nem 
javasolta az iskola helyszínét. Eddig is nagy luxusnak tartotta az elszállásolásukat. Illetve az 
elızı években is panaszkodtak a pedagógusok, hogy eltőnt néhány dolog az asztalból, szek-
rénybıl. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha már eddig az iskolában volt a 20. évfordulót mindenképpen ott szeretnék megrendezni. 
Beszélni fog az igazgató asszonnyal és a tankerület vezetıvel is. Nem tudják másképpen elhe-
lyezni ıket, hogy az étkeztetés és a szállás is egy helyen legyen. Javaslat volt, hogy a záró 
rendezvényre a polgármestereket is meg kell hívni. Ezt végig kell gondolni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Errıl készüljön írásos elıterjesztés a következı ülésre. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Volt szerencséje látni mit hagytak elızı évben maguk után a mővész urak. Véleménye sze-
rint, ha errıl szól egy alkotótábor, akkor nemhogy az iskolába, de még a faluba sincs helyük. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy csak azért van az iskolában, mert közel van a konyha. Mert az idei évtıl 
megszőnt, hogy az önkormányzat felajánlja, mert tankerület van. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a májusi képviselı-testületi ülésre részletes írásos elıterjesztés 
készüljön az Alkotótábor rendezvényérıl. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fı nem vett részt a szavazásba) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
105/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Alkotótábor 2013. rendezvényének elıterjesztése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Alkotótábor 2013. rendezvényérıl a következı döntést hozta: 
A májusi képviselı-testületi ülésre készüljön írásos elıterjesztés a rendezvény részleteivel 
kapcsolatosan. Javasolta a képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

_____________________________________________ 
 

26.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések: 
 
a) búzagyomirtás, mőtrágya: 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Április végére sem gyomirtás nem történt, sem mőtrágyázás.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Kft.-é lesz vagy az önkormányzaté. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Most az önkormányzatnál van. Nem is tudja lehet-e még azt a búzát gyomirtózni. 
 
 

b) szemét a régi óvodánál: 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Változatlanul nincs eltakarítva.  
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c) Kádár Lajos utca állapota buszjárat miatt: 
 
 

Gyıri István, a bizottság tagja 19:26 órakor kiment a bizottsági ülésrıl, 
így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fı. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ott járnak a Volán buszok, emiatt az egyik házon hatalmas repedés keletkezett. Ki lehet-e 
tiltani onnan? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Súlykorlátozásra lehet kitenni táblát, meg lehet oldani. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
2,5 tonnára ki lehet tenni táblát. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Hozzátette, akkor ott majd traktorok sem közlekedhetnek. 
 
 

d) temetınél szemétlerakó hely létrehozása: 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az alpári temetınél nincsenek megelégedve a lakók szemétlerakó hellyel, valahol egy mási-
kat szeretnének létesíteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Régóta gond ez már, kialakítás alatt áll. Jelenleg is tart a rendbehozatal. A kerítést kell beljebb 
tenni és ha valaki mégis átdobja, nem lesz gond a ledobálással. 
 
 

Gyıri István, a bizottság tagja 19:29 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 6 fı. 

 
 

e) Ajtai Elemérné CNÖ elnök lap-top kérése: 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ajtainé Marika kérte az önkormányzatot, biztosítson számára a 2014. októberi választásokig 
egy gépet, mert a lap-topja elromlott. 
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Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
A hivatalnak nincs jelenleg szabad lap-topja. A rendszergazdával megbeszélték, hogy amely 
esetben nem lesz más megoldás, az ı lap-topja kerül átadásra az elnök asszonynak és neki be 
lesz állítva egy asztali számítógép. Ezen kívül a jegyzı asszony lap-topja van, ami nem adha-
tó ki. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valami megoldást találni kell, mert Marika nem tud dolgozni.  
 
 

f) dán csoportok turisztikai vezetése: 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Dán csoportok érkeznek településünkre, 8 csoportról lesz szó. Marika gardírozná ıket a 
skanzenba, a mővelıdési házba stb. Kellene egy olyan megbízási szerzıdést kötni, amelybe 
leírják ennek a 8 alkalomnak a dátumát és bizonyos összegért Marika vezetné ıket. 
 
 

g) CNÖ iroda használata: 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Úgy gondolta nem a képviselı-testület kompetenciája eldönteni, hanem a hivatalnak. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
A skanzen beomlott. Ki az, akinek ezt rendbe kell hozatni. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
A természetvédelemnek kellene rendbe hozni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta a nettó 4.000 Ft/alkalom turisztikai vezetést + 1.000 Ft/alkalom telefonhasználat, 
tehát összevonva nettó 5.000 Ft/alkalom megbízási díjat. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
A dánokat ki szervezi ide? 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Befejezte mondandóját: tehát a skanzen karbantartásában az önkormányzat is részt szokott 
venni, mint ahogyan most is megtörtént a főnyírás. A természetvédelmi ügyintézıt értesíteni 
kellene a skanzen állapotáról, hogy tegye látogathatóvá. Tiszaalpárnak nincsen turisztikai 
vezetıje. Javasolta megtárgyalásra a képviselı-testületnek. Egy kérelmet írt, szeretné ha fel-
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olvasnák. Nagyon sok társadalmi munkát végzett már Tiszaalpárnak. A lap-top az ı rugalmas 
és gyakorlatias munkáját segítené. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta a holnapi képviselı-testületi ülésre kerüljön be az elıterjesztés a lap-top-al kapcso-
latban. 
 
Szavazásra bocsátotta Ajtai Elemérné megbízását 8 alkalomról, nettó 5.000 Ft/alkalom-ról. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
106/2013.(IV.29.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete Ajtai Elemérné megbízási 
szerzıdése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza Ajtai Elemérnét 8 
alkalomra a Dán delegáció turisztikai vezetésével nettó 5000 Ft/alkalom díjazás ellené-
ben. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést kösse meg. 
 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Szerette volna elmondani, hogy a dán csoportokon kívül már bejelentkezett május 4-ére egy 
másik csoport is. Velük mi lesz? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 19:40 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 

 
 


