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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 2567/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2013. május 14-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

Győri István, Kacziba Sándor,  
  Dr. Puliusné Sárdi Mária, 
  Dr. Vancsura Zoltán (5 fő bizottsági tag) 
  Dr. Vancsura István, polgármester 
  Dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
 
Külön megjelentek: 
  Ajtai Elemér 
  Ajtai Elemérné, CNÖ elnök 
  Id. Barna Sándor   
  Bársony Anett 

Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 
  Bay Diána 
  Boris Ferenc közterület felügyelő 
  Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezető 
  Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
  Dömötör István 
  ifj. Dömötör István 
  Farkas Zoltán 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Dr. Csernus Tibor 
   
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Csernák Csilla 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 16:42 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 7 bizottsági tagból 5 bizottsági tag volt jelen. Elmondta, hogy Dr. Csernus Tibor 
később érkezik, Csernák Csilla nem fog részt venni az ülésen. A bizottsági jegyzőkönyv alá-
írására Dr. Vancsura Zoltánt javasolta. Megkérdezte Dr. Vancsura Zoltántól, hogy elfogadja-e 
a felkérést. 
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Dr. Vancsura Zoltán, bizottsági tag: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, hogy az előterjesztő Dr. Vancsura István az 1. napirendi pontot visszavonta, így az 
Ügyrendi Bizottságnak a mai napon nem lesz tárgyalni való pontja. 
Javaslatot tett a napirendi pontokra a meghívó szerint, melyek sorrendjét az alábbiak szerint 
javasolta módosítani: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló Bársony Anett pekingi útjáról 
Előadó: Bársony Anett 
 

2. Kérelem a termelői piac területén megtartandó bolhapiacra (az Árpád Népe Tiszaalpári 
Egyesületének kérelme) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
3. Előterjesztés a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

4. Kérelem a Szociális Szövetkezet részéről a „Tiszaalpár” név használatára vonatkozóan 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

5. Előterjesztés a Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy Szabályzat módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

6. Előterjesztés a hangtechnikai berendezések bérleti jog gyakorlása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

7. Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodásának 12. számú módosítása” tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
8. Tájékoztató a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság közrendvédelmi és közbiztonsági 

beszámolóhoz tartozó bűncselekményi statisztika alakulásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

9. Előterjesztés Rozmis János és Rozmisné Árpádföldi Zsuzsanna kérelméről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 

10. Előterjesztés a nyári gyermekétkeztetés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
11. Egyéb bejelentések 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok sorrendjét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontok sorrendjével 5 igen szavazat-
tal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte a képviselőtársakat és megjelenteket az időkeretek betartására. 

_________________________________________________ 
 

 
1.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Beszámoló Bársony Anett pekingi útjáról 
Előadó: Bársony Anett 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszöntötte Bársony Anettet és Bay Diánát. Április 8-a és május 2-a között kint tartózkodtak 
Pekinkbe a Lovafesztiválon. Kérte mondják el beszámolóikat. 
 
Bársony Anett: 
 
Elmondta, módosítás történt, április 6-án sikerült kijutniuk Pekingbe. Egy nemzetközi lovas-
komplexumot hoztak létre, ahol képviselni kellett Magyarországot és Tiszaalpárt. Három hét 
intenzív felkészülés volt, az utolsó héten tartottak egy négy napos rendezvénysorozatot. Ő 
három számban, Dia kettőben szerepelt. Egy történelmi sorrend szerint zajlottak az esemé-
nyek. Kimonókban léptek fel, amelyek át lettek alakítva lovas ruhára. Kínai nőknek voltak 
felöltözve. 

 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 16:48 órakor megérkezett 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésére, így a bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Magyaros jelmezbemutatót is tartott. A csikósbemutatóról beszélt még bővebben. Nem a 
tradícionális csikósbemutatót tudta előadni, hanem egy nyolc ostoros bemutatót tartott, Dia 
volt a segédje. Azt mondták ő kapta a legnagyobb tapsot. Látták a kínai nagyfalat és a tiltott 
várost is. A helyi ételek nem nyerték el tetszését. Próbáltak magyarosítani az ételeken, de nem 
igazán sikerült. 80 emberre kellett a szakácsoknak főzni, de neki külön készítettek tükörtojást. 



 5 

Az emberek borzasztó alázatosak. A sminkesek úgy kezelték őket, mint valami hercegnőket. 
Igyekeztek megfelelni az elvárásoknak. Tudták, neki nagyon fontos a magyar szalag és egy 
alkalommal egy kínai lány szaladt utána, hogy elhagyta a szalagot. Még egyszer megköszönte 
a támogatást. Hozzátette, majdnem minden nap két interjút ad a lovasfesztiválról. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szerette volna tudni a lovakat hogyan szokták meg? Tudtak-e együtt dolgozni velük? 
 
Bársony Anett: 
 
Probléma volt, hogy ha kivitték volna lovaikat, nem tudták volna hazahozni őket. Magyar 
lovakat vittek ki és legalább így a lovak értettek magyarul. 1 hét után már összeszoktak a ló-
val, bár például az ő lován még nyereg sem volt soha. Diának magyar sportlova volt, idegileg 
nagyon gyenge természetű. Voltak kisebb balesetek, amelyeket lelkileg kellett túlélni és újra 
próbálkozni. A fényeket és hangokat nehéz volt megszoktatni a lovakkal. Az utolsó héten volt 
erre lehetőség. A főpróbán némi probléma történt, elfelejtették kinyitni az ajtót és 40 ló ösz-
szeugrott. Viszont amikor már élesben történtek az események, precízen és pontosan hajtotta 
végre mindenki a feladatát. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte Bay Diánát kíván-e hozzátenni még valamit. 
 
Bay Diána: 
 
Elmondta, Anett elmesélt mindent. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte a beszámolót és a megjelenést. 
 
 

Bársony Anett és Bay Diána 17:00 órakor távoztak 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság üléséről. 

 
_________________________________________________ 

 
 

2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Kérelem a termelői piac területén megtartandó bolhapiacra (az Árpád Népe Ti-
szaalpári Egyesületének kérelme) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, a bevételt Torda testvértelepülésnek ajánlják fel. Az előző adományokkal együtt 
kerülne átutalásra az összeg. Eddig 244.000 forint gyűlt össze a lakosság részéről, valamint 
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300.000 forint lesz az önkormányzati támogatás. A piacot pályázaton nyerték, kaptak rá 36 
millió forintot. A piacnak megvan a rendeltetésszerű használata: termelői piac. Természetesen 
támogatja a bolhapiacot, de nem szeretné, ha ebből a későbbiekben probléma lenne. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, ilyen célokra és rendezvényekre is alkalmas a piac területe. Az Alkotótábor kiállítását is 
a piaccsarnokban szeretnék megrendezni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a piac területén megtartandó bolhapiac engedélyezését. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
107/2013.(V.14.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a termelői piac területén megtartandó bolhapiac tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Árpád Népe Tiszaalpári Egyesületének a termelői piac területén megtartandó bolhapiac 
megrendezésére irányuló kérelmét megtárgyalta és elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
3. Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület 
4. irattár 

_________________________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót az aljegyző asszonynak. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Az előterjesztést mindenki megkapta, amelyben hiányosságot róttak fel az aljegyző személyé-
nek. A célja az előterjesztésnek, hogy valóban biztosítani kell a CNÖ részére a működési fel-
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tételeket a törvénynek és a két önkormányzat megállapodásának megfelelően. Elővette a do-
kumentumot és némi hibákat fedezett fel benne, amit felül kell vizsgálni. Helyet és eszközt is 
rendelkezésre kell bocsátani.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A legelső oldalon az áll: havonta igény szerint, de legalább 16 órában kell helyet biztosítani, 
ami azt jelenti, heti 4 órában szükséges helyiséget biztosítani a CNÖ számára. A CNÖ elnöke 
nem tart igényt helyiségre, de mégis javasolja a kis tanácskozó termet erre a célra. A képvise-
lő-testületnek nem kompetenciája meghatározni milyen helyiség legyen, de a 13. irodát nem 
javasolta. A kis tanácsterem melletti iroda sincs kihasználva, ugyanis csak csütörtökön hasz-
nálja a tiszakécskei hölgy ügyfélfogadásra. Szeretne egy megállapodást erről, így más is 
használhatná az irodát. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A járási hivatallal nem is volt olyan megállapodás, hogy kizárólag csak ő használhatná. Azért 
szerette volna a 13. irodát, mert a kis tanácsozó termet fenn kell tartani projekttárgyalásokra, 
amelyek eszközigényesek. Szeretné, ha mind a két feladat nyugodt körülmények között kerül-
ne megoldásra.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szennyvíztárgyalások miatt sűrűbben kerül használatra a terem. Az ügyfélfogadásra pedig 
egyéb rendszert fognak kialakítani. A CNÖ-nek eddig is voltak ügyfelei, eddig is és ezután is 
meg fogják oldani. Ahogy eddig működtek, a továbbiakban is tudnak működni. Külön prob-
lémát nem szükséges csinálni. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Felhívta a figyelmet a 2. oldalon, hogy az együttműködési megállapodás 2012. május 30-án 
került aláírásra. Az az együttműködési megállapodás, amiről ő beszélt nem az, ami az előter-
jesztésbe került, mert az egy érvényét vesztett megállapodás. Bizonyára tévesen került a bi-
zottság elé. Nem szeretné, ha összekevernék a közmunkaprogramban végzett munkáját a 
CNÖ vezetésével történő munkájával. Neki mindegy hol biztosít az önkormányzat irodát. 
Régen megoldás volt, hogy nem használták a kis tanácskozó termet és ott működhetett a 
CNÖ. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szerette volna kérni a Marikától, csak annyit kérjen, ami úgy látja belefér a lehetőségekbe. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Soha nem akadályozta a hivatal a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működését. Mindig 
igyekeztek rendelkezésre állni. Ez az első írásos előterjesztés és azonnal a bizottság elé is ke-
rült. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Lenne egy kérése, hogy munkaidőben történjen az ügyfélfogadás. Illetve megnézte a lap-
topok árát, a legdrágább 169.000 Ft-ba került és 69.000 forint volt a legolcsóbb, tehát a kö-
zépkategória 80.000-90.000 Ft-ba került. Nem kell megvenni a legdrágábbat. Az együttmű-
ködési megállapodásból olvasott fel néhány sort. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Egyértelműen kérte ne vegyék figyelembe az együttműködési megállapodást, mert nem hatá-
lyos. Átnyújtotta a jelen érvényben lévő megállapodást a bizottságnak. Elmondta továbbá 
soha nem kért, nem követelt. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, úgy gondolja erről túl sokat beszélnek. Az előterjesztés egyértelmű, heti 4 óráról 
van szó, amire külön helyiséget nem szükséges fenntartani. A kis tanácskozó termet javasolta, 
hétköznapokon 8-9 óra között használni. Ehhez igazítani lehet mindenféle projekt megbeszé-
léseket.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Telefonhasználatról beszélt. A CNÖ-nek is van normatív támogatás, gondolja telefonhaszná-
lati díjat is elszámolnak. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Visszautasítja az elhangzottakat. Minden beszélgetést a saját telefonján intéz. Olvassák el a 
nemzetiségi törvényt mit tartalmaz és akkor nem kerül sor erre a hosszú vitára. Egyértelműen 
leírja mi az, amit biztosítani kell a működéshez. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ők sem kapnak semmilyen telefonhasználati díjat, akkor a CNÖ se kapjon. 
 
Ajtai Elemér, a CNÖ tagja: 
 
Arról érdeklődött a CNÖ mikor kapja meg a lap-topot. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megszavazták. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felolvasta a módosított határozatot. Határidő: 2013. június 30. 
 
Ajtai Elemér, a CNÖ tagja: 
 
Nem jó, mert addig ők akadályozva lesznek. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Dr. Vancsura Zoltán által tett javaslatot is belefogalmazza, miszerint a kis tanácskozó termet 
használják hétfőtől péntekig 8-9 óra között. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy akkor van-e a hivatalban egy kétoldalú megállapodás? 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Valószínűleg van, de ő nem a megfelelőt találta meg. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Kérte Győri István képviselő urat adja át az együttműködési megállapodást. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Akárhogyan is vállalja a működést, szervezze meg vagy az egyik vagy a másik fél, hogy a 
hivatali munkát ne zavarják az ügyfelek. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Azt is tartalmazza az együttműködés, hogy az anyagi biztonságért a CNÖ vállal felelősséget. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
A hivatal működése nem volt akadályozott. Amennyiben úgy gondolja a testület, hogy részle-
tes megfogalmazott megállapodásra van szükség, akkor az aljegyző asszony közreműködését 
kérte ebben. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem tartalmaz rejtett véleményeket, visz-
szautasította. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Vannak különbözőségek, korlátozás nincs. Az eddigi jó együttműködést kell tovább folytatni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Arra kérte ne essenek túlzásokba, jogok és kötelezettségek együtt járnak. A CNÖ hivatalt akar 
szervezni, ehhez kéri az önkormányzat segítségét, de a hivatali rendet nem az aljegyzőnek kell 
biztosítani, hanem a CNÖ-nek. Ki kell dolgozni a hivatal működésének rendjét és beterjeszti a 
testület elé. Ezt a CNÖ kötelessége kidolgozni. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Soha nem éltek vissza és nem gyakoroltak semmilyen jogot sem a hivatalnál, sem az önkor-
mányzatnál. Aki ismeri őt és tudja milyen munkavégzése van, a polgármester úr. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a CNÖ kérelmét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
108/2013.(V.14.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének a működés támogatására irányuló kérelme tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az írásbeli előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és kinyilvánítja, hogy a Tiszaal-
pár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működését minden rendelkezésére ál-
ló eszközzel támogatni kívánja. 
Irodahasználattal - 2014. októberi választásokig – együtt használatra bocsátja a Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének egy laptopot, va-
lamint biztosítja a Polgármesteri Hivatal működési rendszerén keresztül az egyéb tárgyi, 
technikai, informatikai és ügyviteli, valamint egyéb személyi feltételeket, ezen belül a kis 
tanácskozó terem használatát. Időkerete: hétfő-péntek 8-9 óra. 
A rendelkezésre bocsátott irodahelyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi- és fenntartá-
si költségeket viseli. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
és a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között 2012. május 30. 
napján létrejött megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
alapján és a fenti rendelkezések szerint vizsgálja felül, és a szerződés módosítására készít-
sen tervezetet. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 

4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Kérelem a Szociális Szövetkezet részéről a „Tiszaalpár” név használatára vo-
natkozóan 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szövetkezetet kíván megalakítani 12 személy, amelynek az Első Tiszaalpári Szociális Szövet-
kezet nevet szeretnék adni. Polgármester úr támogatandónak tartja a szövetkezet létrejöttét. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Úgy kellene komplexen kezelni, hogy jó lenne valamilyen tartalommal is megtölteni, hogy az 
önkormányzattal milyen együttműködés lehetséges. Németh Péterrel történt-e egyeztetés? 
Miről fog szólni ez a pályázat? Milyen lehetőséggel tudnak élni a pályázók? 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Talán inkább a kérelmezőket kellene erről megkérdezni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Beszélt Németh Péterrel és ő azt mondta, mezőgazdasági irányvonulatot nem lehet elindítani.  
TÁMOP-os pályázatról van szó. Elsősorban inkább képességfejlesztéseket, tanfolyamokat 
azoknak a hasznosítását, azokkal kapcsolatos költségeit próbálják finanszírozni. Amellett van 
benne munkabér jellegű támogatás is, akik vállalják a betanulást és azon szakterületen való 
tevékenykedést. 9 hónapos folyamat. Ami felmerülhet, lehetőség van biomassza és zöldhulla-
dék kezeléssel kapcsolatos tevékenységek beindítására. Kérdés, hogy a későbbiekben a szö-
vetkezet ki tudja-e egészíteni mezőgazdasági tevékenységgel. Komplex dologról van szó. 
Illetve 3 hét a cégbírósági bejegyzés is. Van egy 5.000 forintos költsége. Tehát ennek a héten 
aláírásra kell kerülnie, hogy tovább küldhessék a cégbíróságnak. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Valóban komplexebb is lehetett volna az előterjesztés. Kb. 4 óra alatt készült el. Nem gondol-
ja, hogy az alapítással kapcsolatos költségeket a települési önkormányzatnak kellene felvál-
lalni. Meg lehet alapítani és folyamatában majd meglátják hogyan tovább. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Mivel szociális szövetkezetről van szó, nem gondolja, hogy egy tőkeerős vállalkozás lenne. Itt 
az együttműködés alatt azt értette, hogy az önkormányzat besegíthet némi mezőgazdasági 
munkával stb. Felmerült az is, hogy pénzügyi fedezetre van szükség. Tehát az önkormányzat 
kölcsönszerződést köt a szövetkezettel és a későbbi bevételből vissza tudja fizetni.  
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kérelemből tudnak dolgozni, ha kértek volna ehhez hozzájárulást, akkor bizonyára tartalmaz-
ná az előterjesztés. Felhívta a testület figyelmét, hogy múlt alkalommal is elhangzott, a költ-
ségvetés a nullán van. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az első kérdések a részéről is azok, amelyeket a Csernus doktor megfogalmazott. Mit szeret-
nének, milyen céljuk van ezzel. Kérelemmel élnek a képviselő testület felé, de nem adnak 
meg semmiféle információt. Véleménye szerint összekeveredtek a jogok és kötelességek. Sze-
retnének egy mezőgazdasággal foglalkozó szervezetet alapítani. Úgy tűnik még a bejegyzés-
hez szükséges 5.000 forint is hiányzik. Nincs leírva milyen gépekkel, földdel, anyagi erővel 
rendelkeznek ahhoz, hogy ez beindulhasson. Nincs leírva milyen célt szolgál a pályázat. Ő 
nem fektetne bele egy forintot sem. Van egy hasonló állapotban lévő kft. amit élettel kellene 
megtölteni, hiszen ugyanezt a célt szolgálja. Miért hoznának létre egy másik ugyanolyat, ami-
hez még a pályázat sem illeszkedik. Véleménye szerint ad hoc szervezetet nem támogat az 
európai unió, fel kellene 1 évet mutatni, hogy ilyen és ilyen lezárt gazdasági évük van. Nem 
fognak milliókat adni. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ehhez a szövetkezethez a tiszaalpári nevet kérik. Az előterjesztés nem arról szól, hogy pénzt 
kérnének. A későbbiekben fog eldőlni hogyan tudnak gazdálkodni. A többi amiről szó volt, 
nem ehhez az előterjesztéshez tartozik. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
A kettőt külön kell választani, mert itt akkor csak a névhasználatról kell dönteni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ismerve azokat a személyeket akik megalapítják a szövetkezetet, nincs olyan hátterük, hogy 
azt működtetni tudják. Járulékos költségek vannak, hivatalosan be kell jelenteni mindenkit. 
Illúzió jelenleg szövetkezetet alkotni. A pénzt csak elnyelné. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A pénteki megbeszélésen pontosan azzal álltak fel, hogy a testületi ülést azért hívják össze, 
hogy a szövetkezet megalapításához lévő összes feltételt tisztázni tudják. Ehhez képest tarta-
nak itt, pedig a polgármester úr ígéretet tett arra, hogy a pályázattal kapcsolatban is informá-
cióval fog rendelkezni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Van egy pályázat szociális földprogrammal kapcsolatos, amelynek a benyújtási határideje 
május 29. A másik pályázat június 6. Komoly lemaradások vannak, 4 nap alatt ez került elé-
jük. Ebben az előterjesztésben csupán a tiszaalpári név használatát kell megszavazni, ami 
egyenlő a semmivel. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolta, 4 napon belül ettől többet nem lehet tenni. Aki kér, indokolja meg a kérését. 
Nemcsak a nevet kérik, pénzt kérnek, gépeket kérnek, de egy szó sincs róla, hogy miért. 
 
Ajtai Elemér, a szövetkezet elnöke: 
 
A 4. napirendi pontnál visszatér a diszkriminációra. Ennek az egésznek a diszkrimináció az 
oka. A kérelem elég tisztességes. Egyáltalán nem kérnek pénzt. Kifizetik az 5.000 forint cég-
bejegyzést is. Gépi használatot kérnek és földhasználatot, amelyek ki vannak adva bérbe. 
Enyhíteni szeretnék a szegénységet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a névhasználat elfogadását a módosításokkal 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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109/2013.(V.14.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet részére Tiszaalpár településnév hasz-
nálatának engedélyezése tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága kinyilvánítja, hogy a szociális szövetkezet alapításával egyetért, azt minden rendelke-
zésére álló eszközzel segíteni kívánja. 
 
Továbbá az írásbeli előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és a „Tiszaalpár” település-
név használatát az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet részére a törvényszéki bejegyzé-
sét követően határozatlan időre engedélyezi azzal, hogy a szövetkezet törvényes képviselő-
je a bejegyzést követően 3 munkanapon belül köteles az alapszabály és a nyilvántartást ve-
zető Kecskeméti Törvényszék végzését hiteles másolatban a jegyzőnek benyújtani. 
 
Az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet jogszerűen használhatja a Tiszaalpár település-
nevet cégnevében, és a szövetkezet, mint jogi személy minden hivatalos megjelölésében. 
 
Az engedélyt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság díjmentesen javasolja kiadni. 
 
Felkéri az aljegyzőt az engedélynek a nyilvántartásba való bejegyzésére. Javasolta a Kép-
viselő-testületnek elfogadásra. 
 
 

Ajtai Elemér, a szövetkezet elnöke: 
 
Hozzátette, érzi magát olyan becsületes embernek, mint tisztelt Vancsura Zoltán képviselő úr. 
Azok is, akik ott ülnek a háta mögött. 

_________________________________________________ 
 
 

5.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy Szabályzat módosítása tár-
gyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, az SzMSz-be elfogadták azt, hogy a Helyi Termék Védjegyek kiadását a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság fogadja el a jövőben, ezért a szabályzatot módosítani kell. Apró mó-
dosítás történt benne. Az egyik a kth-ban május 14-e szerepeljen, a másik kettő pontban a 
Képviselő-testület helyett a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nevet tartalmazza. 
 
Hozzászólás nem történt. Szavazásra bocsátotta a Helyi Termék Védjegy Szabályzat módosí-
tását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
110/2013.(V.14.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy Szabályzat” módosításának tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
egyetért és jóváhagyja a „Tiszaalpár Helyi Termék Védjegy Szabályzat” egységes szerkezetbe 
foglalt 1. számú módosítását. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 

6.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a hangtechnikai berendezések bérleti jog gyakorlása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az SzMSz-ben szintén le van írva, hogy a hangtechnikai berendezések használatba adását 
ezután a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság bírálja el átruházott hatáskörben. 
 
Hozzászólás nem történt. Szavazásra bocsátotta a hangtechnikai berendezések bérleti jog át-
adásának engedélyezését. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
111/2013.(V.14.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága hangtechnikai berendezések bérlésének engedélyezésére vonatkozó hatáskör 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a hangtechnikai berendezések bérlésének engedélyezésére vonatkozó hatáskört a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottságnak adja át. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 

7.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társu-
lás Társulási Megállapodásának 12. számú módosítása” tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, június 30-ával a társulás feloszlik, erről a bizottságnak április 30-ig kell dönteni. 
Amit eddig a társulás keretében csináltak, hogy fognak a jövőben zajlódni. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kettő tevékenység van a nappali ellátás és a belső ellenőrzés. A nappali ellátás gyakorlatilag 
formális. Nem használják ki az emberek. Ha helyben működne, lenne rá igény. A belső elle-
nőrzést kötelező működtetni a hivatal vezetésének, erről dönteni kell. A hivatalban létrehoz-
nának egy kört, amely hivatali szakemberekből, szociális ügyintézőkből és képviselőkből áll-
na. Társulásban lehetne működtetni. Nem feltétlen a kiskunfélegyháziban, de akkor azt át kell 
alakítani. Egyébként a kiskunfélegyházi társulás forszírozza az átalakulást. Szakmai körben 
elő kell készíteni hogyan tovább. Támogatható-e egy ilyen konzultációs kör létrehozása. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A sátor marad az önkormányzatok közös tulajdonában. Használatára szükség volt az önkor-
mányzatoknál és mindenképpen marad. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Ha Kiskunfélegyháza kiszáll ebből, akkor az a véleménye mindenképpen maradjon Tiszaalpá-
ron és majd használatára egy szabályzatot kell létrehozni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Milyen rendezvények vannak, amelyeken kérte a polgármester úr a sátor használatát.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy maradt, a Tekerőlantos találkozó. Bugac kérte augusztus 11-re, illetve 18-ára is lefoglal-
ták. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a megállapodás elfogadását a 12. sz. módosítással egységes szerkezet-
ben. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
112/2013.(V.14.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának 12. sz. módosítása” tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
jóváhagyja, hogy a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási 
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Megállapodása módosuljon a 12. számú módosítással egységes szerkezetben. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 

 
8.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Tájékoztató a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság közrendvédelmi és közbiz-
tonsági beszámolóhoz tartozó bűncselekményi statisztika alakulásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Április 30-án Csernák Csilla képviselő kérte ennek csatolását. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint, nem véletlenül maradt le. Összességében a 64% sem fényes, de részletei-
ben lebontva még rosszabb. A személy elleni bűncselekmények felderítettsége a 25%-ot sem 
éri el. Amiben jó az arány a közlekedési bűncselekmények, gyakorlatilag 100%-osak. Ebben 
jók is, állnak az út szélén és büntetnek. A vagyon elleni bűncselekmények felderítettségének 
száma lassan a nullával lesz egyenlő. Nem lát semmiképpen előrelépést. Jó dolog, hogy a 
számok csökkennek, de a felderítettségben nem csináltak semmit, az biztos. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Közel 2/3-os felderítettségi arány jónak mondható. Főleg ha összehasonlítják Kecskeméttel, 
mert ott a 2/3-a nincs felderítve. Lehet elkerülte a figyelmét a képviselőtársaknak, az van oda-
írva, hogy 2012-ben felderített. Tehát ezekből még lesz olyan, ami 2013-ban kerül felderítés-
re. Például a zaklatásnál is egészen biztos, hogy nem zárult le a másik kettő nyomozása. Ha 
lezárult, akkor mondhatja, hogy felderített és van megnevezett tettes, mert addig csak gyanú-
sítottról beszélhetnek. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ami a százalékot tovább rontja, hogy 2012-ben nem történt visszaélés kábítószerrel. Nem 
tudja megmondani hány szülő jött be panaszkodni hozzá, hogy a gyereke visszaélést követett 
el kábítószerrel. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, történt feljelentés? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ezt ne rajta kérje számon. Neki azt mondta az anyuka, elment a rendőrhöz, aki azt mondta 
neki, hogy ezeket a szereket lehet használni. Ezen a téren igencsak lenne mit tenni a rend-
őröknek. 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ami le van írva, azokban hivatalos eljárás indult, tehát nem tudnak eltitkolni semmit. Ha nem 
volt eljárás indítva, akkor nem írhatnak semmit. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, úgy gondolja nagyon sokan nem tesznek feljelentést, mert nem hiszi, hogy csupán 
10 lopás történt, ő egyedül fel tudna 10 embert jelenteni lopással. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_________________________________________________ 
 
 

9.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés Rozmis János és Rozmisné Árpádföldi Zsuzsanna kérelméről  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Jani bácsinak van 5 hektár a szikrai holtágból, amit értékesíteni szeretne magánszemélyeknek 
10 millió forintért. Elővásárlási joggal élhet az önkormányzat. Két változat van felkínálva, az 
elővásárlási jogról lemond, vagy élni kíván és 10 millió Ft-ért megveszi. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Sajnálja, hogy nem kaptak hozzá térképszelvényt, szerette volna látni melyik részről van szó 
pontosan. Ezek akkor partszakaszok? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem ez a szikrai víz. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A víznek nincs tulajdonjoga, általában a földnek van, csak víz van fölötte. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Akkor ez alpári rész? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A lakiteleki hídtól visszafelé a szikrai holtág. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A hídtól az Alpár felé lévő folyó medre. Ez nincs is kimérve. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Osztatlan. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A lényege az, van egy jogszabály, hogy állami tulajdonban kellene lenniük. Tehát mi alapján 
hívták fel az önkormányzatot, hogy gyakorolhatja az elővásárlási jogot. Azt pedig végképp 
nem érti, mivel alpári területről van szó, mi alapján van elővásárlási joga Lakiteleknek és Ti-
szaugnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van egy 32 oldalas anyag amit átküldtek, annak egyik része volt a hivatali megkeresés. Ma az 
utolsó nap, amikor válaszolni kell erre. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Pontosítani szerette volna, hogy nem az önkormányzatot keresték meg. Április 26-án került be 
a kérelem és annak csatolmányaként a földhivatali határozat, és felhívták a figyelmet, hogy az 
ügyfél nyújtsa be az MNV Zrt. és az önkormányzatok lemondó nyilatkozatát. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy jogszabályra hivatkoznak? 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A vízgazdálkodásról szóló törvényre hivatkozik. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Mi történik akkor, ha élnek az elővásárlási joggal és mondjuk Lakitelek is él vele. Akkor mi 
lesz, versenytárgyalás vagy licit? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Tulajdoni arányának megfelelően vásárolhatja meg. Jogilag érdemben nem tudnak élni ezzel a 
joggal. Ebből jogvita lenne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lakitelek lemondott már az elővásárlási jogáról? 
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Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Egyértelműen le van írva, hogy állami tulajdonban kellene lennie. Biztos benne, hogy abban 
kellene lennie. Ha kapna 5 perc szünetet, megnézné. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha megvennék, mit tudnának vele kezdeni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint akár halat is lehetne benne tenyészteni, szociális gazdálkodás címén. Há-
lóval le lehetne választani. Kiméretni, hogy bizonyos szakaszon horgásztatni lehessen és ez a 
pénz gyanítja, 1 éven belül visszatérülne. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sajnos nem úgy van, mert ugyanaz vonatkozik rá, közös halászat van. Tehát a kivett hal is 
tulajdoni hányad szerint osztódik. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Megérheti, csak ügyesen kell vele gazdálkodni. Ha például a 10 millió forintot 5 éven belül 
visszahozza, akkor természetesen vegyék meg. Az értéke mindig meglesz. 1-2 ötlettel többet 
is lehet nyerni rajta. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha magasabb szervek eldöntötték, hogy az önkormányzatnak joga van a vásárlásra, akkor 
meg kell venni, élni kell ezzel a lehetőséggel. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyetértett az aljegyző asszonnyal. A földkiadó bizottságnak nem volt kompetenciája nevesí-
teni ezt a vízterületet. Az államnak vissza kellene vennie. Nem támogatja a megvásárlást. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az 1. változatot, hogy az elővásárlási jogról lemond az önkormányzat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
113/2013.(V.14.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Rozmis János és Felesége kérelme elővásárlási jogról történő nyilatkozat tár-
gyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
– Rozmis János és felesége által mint eladók által beadott kérelme, valamint a Földhivatali 
kötelezés alapján – úgy dönt, hogy a 012/42 hrsz-ú ingatlan 50000/173199-ed része eladására 
vonatkozó 5 db adásvételi szerződés esetében elővásárlási jogáról lemond. 
 
A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága felkéri Dr. Vancsura István polgár-
mestert, hogy az érintett feleket és hatóságokat az elővásárlási jogról szóló döntésről tájékoz-
tassa. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2. változatot, hogy az elővásárlási jogával élni kíván az önkormány-
zat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a javaslatot. 

_________________________________________________ 
 
 

10.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a nyári gyermekétkeztetés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Június 17-e és augusztus 30-a között lehet igénybe venni. A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülők létszámának 25%-ig nem kell önerő. A határozat-tervezetben az utol-
só sorban kimaradt a költségvetés szó, a 2013. évi után. 
 
Hozzászólás nem történt. Szavazásra bocsátotta a nyári gyermekétkeztetés igénylésére be-
nyújtandó pályázat elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
114/2013.(V.14.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a nyári gyermekétkeztetés tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2013. évi nyári gyermekétkeztetésben részt kíván venni, mely a 30/2013. (IV.30.) számú 
EMMI rendelet értelmében került meghirdetésre. Az önkormányzat a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülők létszámának 25%-áig saját forrás nélkül igényli a vissza 
nem térítendő támogatást, amennyiben a végleges igény 25% feletti, abban az esetben Tisza-
alpár Nagyközség Önkormányzata a 2013. évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja a 
szükséges önerőt. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
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11.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Egyéb bejelentések 
 

a) Trianoni megemlékezés időpontja 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tolnai Endre semmibe vette a bizottság határozatát, bement a nyomdába és 16:20 órára mó-
dosította a Trianoni megemlékezés időpontját 18:00 óráról, ami így is jelent meg. Tehát vagy 
elfogadják és felülbírálják a határozatot vagy pedig kettő megemlékezés lesz tartva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
Igazából mindig is 16:20 órakor kezdődött, amikor aláírásra került. Elkerülte a figyelmet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Trianoni megemlékezés időpontjának módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
115/2013.(V.14.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Trianoni megemlékezés időpontjának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Trianoni megemlékezés időpontjának 18:00 óráról 16:20 órára történő módosítását megtár-
gyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
3. irattár 

 
 

b) Teleház és könyvtár közötti megállapodás 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A civil szervezet vezetőjének díjazásával kapcsolatosan mondta el, hogy humánusabban kel-
lene kezelni. Ugyanis a vezető mondta el neki, már dolgozóktól is kapott visszajelzést, hogy ő 
senkinek sem főnöke, ne szóljon bele a dolgokba. Ha szükség van a munkájára meg kell neki 
mondani, de ha nincs azt is közölni kell vele. A Teleház átkerült a könyvtárhoz és már koráb-
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ba is jelezte, szükséges lenne egy megállapodás. Két asztalt átvittek, hetek óta kihasználatla-
nul áll a könyvtár közepén. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A költségvetésben elfogadták Vajda Márta bérét. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Ügyrendi kérdésben kért szót. Mivel személyekről van szó zárt ülés keretében kérte a tárgya-
lást. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Attól, hogy egy név elhangzik nem szükséges zárt ülésen tárgyalni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A költségvetésben elfogadtak 8-szor 84 ezer forintot. Itt az 540.000 forint bérmaradványról 
kell dönteni. Ezt a polgármester felhasználhatja, átcsoportosíthatja. Ha felvették Mártikát, 
akkor nem tudja van-e a bizottságnak, Képviselő-testületnek kompetenciája ebben dönteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mártikának a többéves munkáját a településen mindenki pozitívan ítéli meg. Az utóbbi időben 
a lelkiállapota nem megfelelő, aki beszélt vele tudja miről van szó. A közfoglalkoztatottaknak 
a munkáltatója a polgármester. Ő azért is felelős, hogy időben dolgozzanak és azt csinálják, 
amit kell. Mártikától egyet kért, hogy a parkoknak a virágosítási tervét tegye le, mert amíg 
nem látja, nem fog kapni pénzt. Megbeszélte vele, egészségügyi állapotára való tekintettel 2 
hónapra lesz vele szerződés kötve. A Teleháznál is vannak problémák, viszonylag kevesen 
járnak azóta a könyvtárba. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Tiszteletbe tartja Mártika munkáját. Neki tudni kell mi a feladata Mártikának, mert ő felel 
érte, valamint a közfoglalkoztatottakért is. Nem szeretné, ha nélküle hozna döntéseket. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint a kommunikációval van probléma. Össze kell hívni az embereket és el-
mondani kinek mi a feladata. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Végre valakinek el kell mondania Mártikának, hogy eddig elvégezte a munkáját, ami nagyon 
jó volt, de eddig tartott. Egészségi állapota sem megfelelő már. Vagy ha nem tudják, akkor 
megteszi ő is, ha szükséges közli vele. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ha nem alkalmazzák, akkor a bérét tartalékalapba kell tenni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Május hónapban úgy dolgozott, hogy nem volt bére. Kíváncsi lenne ki dolgozna az önkor-
mányzatnál vagy a hivatalban ingyen. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Már ott tartanak, az is kérdés tudnak-e tovább együtt dolgozni vele. Szándéka ellenére olyan 
dolgok történnek, ami a napi munkát lehetetlenné teszi. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja milyen felhatalmazása van az autóra Boris Ferinek, de mindig az önkormányzati 
autóval látja. Jobban kellene ezt kezelni a hivatal részéről. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Csak hivatalos célból használhatja az autót, nemcsak ő, hanem bárki. 

_________________________________________________ 
 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 

 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem történt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 19:10 
órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
  /:  Barna Sándor  :/                                        /:  Dr. Vancsura Zoltán  :/ 
                        a bizottság elnöke                                                  bizottsági tag 
 
 


