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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 2687/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2013. május 28-án tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, Győri István, 
Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária, (6 fő bizottsági tag) 

  Dr. Vancsura István, polgármester 
  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
 
Külön megjelentek: Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 
   Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
   Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
   Kerekes András hangtechnikus 
   Kiss Mária óvodavezető 
   Novákné Lovas Erzsébet családsegítő 
   Sándor Ernőné családsegítő 
   Vajda Márta 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 16:38 órakor megállapította, hogy a bizottság 
határozatképes, a 7 bizottsági tagból 6 bizottsági tag volt jelen. Dr. Vancsura Zoltán jelezte, 
hogy nem tud részt venni az ülésen. A bizottsági jegyzőkönyv aláírására Dr. Csernus Tibort 
javasolta. Megkérdezte Dr. Csernus Tibortól, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Módosító javaslatot tett a napirendi pontok sorrendiségével kapcsolatban. Előre kerül a 18. 
napirendi pont, a 6-os, 24-es és 23. napirendi pont.  Levételre javasolta a 2. 3. 7. 9. napirendi 
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pontokat. Zárt ülés keretében kerülnek tárgyalásra a 8. 10. 13. napirendi pontok. Átadta a szót 
Dr. Puliusné Sárdi Máriának. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
A 21. napirendi pont előterjesztése tartalmazza a 22. napirendi pontot, tehát nem javasolta 
tárgyalását. A 21. napirendi pont címének módosítását javasolta: Beszámoló Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról. A határozat-tervezetnél is el fogja mondani a módosított címet. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Most került kiosztásra az együttműködési megállapodás a CNÖ Szociális Szövetkezete és az 
önkormányzat között. Egyebekben javasolta az együttműködés elfogadását. 
 
Barna Sándor a bizottság elnöke: 
 
Felolvasta az egyebek között tárgyalandó pontokat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérte az elnök urat legyen következetes, ha az Ügyrendi Bizottság levett bizonyos napirendi 
pontokat a tárgyalandó előterjesztések közül, akkor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is 
vegye le. 
 
Barna Sándor a bizottság elnöke: 
 
Elmondta csak előzetes hozzájárulás tekintetében hoznak döntést ezekben a kérdésekben. Ha 
majd költségvetést érintő kérdések merülnek fel, akkor a következő ülésre kerülnek be. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kérte a könyvtár és a Teleház együttműködési megállapodásának megkötését, illetve a 
szabályzatokba is bele kell venni a módosításokat. 
 
Barna Sándor a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a meghívó szerinti módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi napirendi pontokat: 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezető 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
2. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014.évi létszámkeret 

túllépése tárgyában 
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Előterjesztő: Kiss Mária, óvodavezető 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
3. Kérelmek 

a. Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület - Fiat Ducato iránti kérelme 
b. Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület - hangtechnikai berendezések és Fiat Ducato 

iránti kérelme 
c. Barcsik Edit - hangtechnikai eszközök, sörpadok, sörasztalok és Fiat Ducato iránti 

kérelem 
d. Tiszaalpári Lovas Egyesület - hangtechnikai berendezések, sörpadok, sörasztalok, 

reflektorok iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
4. Előterjesztés a 2013. évi Tiszaalpári Napok megrendezése tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
5.  Tájékoztató a Képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos jogsértő 

gyakorlat tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban tartandó igazgatási szünet tárgyában 

Előterjesztő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
7. Előterjesztés az ortopédiai szakrendelés kérdéséről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
8. Előterjesztés Seres Imre földeladási szándékáról 

Előterjesztő: Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügyintéző 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
9.  Előterjesztés a KEOP-7.2.2.1/B/10-2010-0001 kódszámú pályázat hozzájárulási 

szándék tárgyában 
Előterjesztő: Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügyintéző 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
10. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Mentőállomás támogatása tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
11. Előterjesztés az Önkormányzat kútfúrási szándékával kapcsolatban 

  Előterjesztő: Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügyintéző 
   Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

12. Előterjesztés a Településgazdálkodási Kft. részére átadandó feladatkörök tárgyában 
Előterjesztő: Bodor Ádám, ügyvezető 
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Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 
13.  Előterjesztés a Településgazdálkodási Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadása 

tárgyában 
Előterjesztő: Bodor Ádám, ügyvezető  
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
14. Előterjesztés a fénymásoló kérdésköre tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
15. Beszámoló a Tiszaalpári Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke, Sándor Ernőné, családsegítő 
 

16.  Beszámoló a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke, Novákné Lovas Erzsébet, családsegítő 

 
17. Előterjesztés a védjegyhasználati kérelmekről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

18. Tájékoztató az ÁROP-1.A.5-2013.kódszámú pályázati lehetőségről 
Előterjesztő: Németh Péter, pályázati referens 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
19.  Egyéb bejelentések 
 
20. Előterjesztés Farkas Zoltán és felesége első lakáshoz jutás jogcímen biztosított 

kamatmentes kölcsön visszafizetésének elengedése iránti kérelem tárgyában (zárt ülés) 
Előterjesztő: Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
21. Előterjesztés Biró Ienő Oci lakásvásárlási kérelméről (zárt ülés) 

Előterjesztő: Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügyintéző 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
22. Előterjesztés Végvári Tímea kérelméről (zárt ülés) 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
_________________________________________________ 

 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezető 
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Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, általános tartalék nincs. Céltartalék, Pejtsik hagyaték 14 millió 57 ezer forint, 
felhalmozási tartalék 7 millió 689 ezer forint. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nincs pénz, egyszer csak azt veszik észre, hogy a Pejtsik hagyaték elfogy. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A költségvetési hiány összege 92 millió 15 ezer forintra emelkedett. Az MVH-tól kaptak 490 
ezer forint területalapú támogatást, ha a hektárok számát veszik, akkor az nem 490 ezer forint. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Elmondta ez a 2012. évi MVH támogatás második fele, amit januárban kaptak meg. A többi 
később fog megérkezni. Felhívta a bizottság figyelmét a tartalék nagyon kicsi. Hitelt nem 
lehet felvenni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérdése volt a csoportvezető asszony felé. Mi történik akkor, ha a pénz elfogy. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A képviselő-testületnek ki kell dolgozni valamiféle bevételnövelő tervet, illetve 
költségcsökkentést. Likvidhitel nincs. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Itt van még a Tisza-vásárlással kapcsolatos 10 millió forint. Akkor jól értelmezi, hogy erre 
nincs fedezet. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Fogalmazhatnak így is. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Mert tulajdonképpen itt egy szakértő bizottság működik és szeretné, ha tisztába lennének a 
tényekkel. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2013. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
116/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2013. évi költségvetés módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2013. évi költségvetés módosítását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014.évi 
létszámkeret túllépése tárgyában 
Előterjesztő: Kiss Mária, óvodavezető 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az Ügyrendi Bizottság támogatta a létszámkeret túllépésének engedélyezését. Felvehető 
gyerekek száma 48, ténylegesen felvehető 50 fő. Nem a ténylegesen felvehetőnek kellene 
kevesebbnek lennie az SNI-sek miatt. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Ennyi fő vehető fel ténylegesen a 25-ös csoportlétszámhoz. Valószínűleg ez került 
félreértésre. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérdése volt, hogy az Eperke családi napközivel egyeztetnek-e, ha például nincs több hely az 
óvodában, akkor oda felveszik-e azokat. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Tartják a kapcsolatot, folyamatosan tájékozódnak az óvodai férőhelyekről, ugyanúgy ők is 
tisztába vannak vele, mennyi hely van a családi napköziben. Elmondta, pénteken Tündérrózsa 
napot tartanak és szeretettel várnak mindenkit. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az óvoda létszámkeret túllépés engedélyezésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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117/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi létszámkeret 
túllépése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 148/2013. számú beadványát megvitatva a 
2013/2014. nevelési évre engedélyezi a törvény szerinti maximális csoportlétszámok 20%-kal 
történő túllépését. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Kérelmek 
a. Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület - Fiat Ducato iránti kérelme 
b. Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület - hangtechnikai berendezések és Fiat Ducato 

iránti kérelme 
c. Barcsik Edit - hangtechnikai eszközök, sörpadok, sörasztalok és Fiat Ducato iránti 

kérelem 
d. Tiszaalpári Lovas Egyesület - hangtechnikai berendezések, sörpadok, sörasztalok, 

reflektorok iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint nemcsak a járművet kérik, hanem hozzá sofőrt is, illetve nemcsak a 
színpadot kérik, hanem magát a felállítást és a szállítását is. A megfogalmazás nem 
egyértelmű. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
A Sportegyesületnek is pontosan ugyan azokkal a feltételekkel adták oda a kért színpadot és 
akkor nem volt probléma. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tudja miről van szó, csupán megjegyzést tett a pontatlan megfogalmazásra. 
 
Szavazásra bocsátotta az Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
118/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület kérelmének tárgyában: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület által szervezett Bolhapiac hirdetésére a Fiat Ducato és a 
rajta lévő hangosbemondó berendezés iránti kérelmét megtárgyalta és elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási Csoport  
4. Vagyongazdálkodási Csoport 
5. Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület 
6. Kerekes András hangtechnikus 
7. Irattár 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
119/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület kérelmének tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület által szervezett éves rendezvényére a hangtechnikai 
berendezés, színpad és a Fiat Ducato iránti kérelmét megtárgyalta és elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási Csoport  
4. Vagyongazdálkodási Csoport 
5. Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület 
6. Kerekes András hangtechnikus 
7. Irattár 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Szavazásra bocsátotta Barcsik Edit kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
120/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Barcsik Edit kérelmének tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Barcsik Edit főszervező által rendezett IX. Ősi Magyar Szer Találkozóra a hangtechnikai 
berendezés, sörpadok, sörasztalok, pavilon és színpad, valamint a Fiat Ducato iránti kérelmét 
megtárgyalta és elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási Csoport  
4. Vagyongazdálkodási Csoport 
5. Barcsik Edit főszervező 
6. Kerekes András hangtechnikus 
7. Irattár 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az Tiszaalpári Lovas Egyesület kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
121/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Lovas Egyesület kérelmének tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Lovas Egyesület által szervezett lovas-napi programjára a hangtechnikai 
berendezés, sörpadok, asztalok, reflektorok és a Fiat Ducato iránti kérelmét megtárgyalta és 
elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 
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1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási Csoport  
4. Vagyongazdálkodási Csoport 
5. Tiszaalpári Lovas Egyesület 
6. Kerekes András hangtechnikus 
7. Irattár 

_________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2013. évi Tiszaalpári Napok megrendezése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kerekes Andrásnak elmondta, kellenek némi pontosítások a programokkal kapcsolatban. A 
focimeccset le kell beszélni, hogy ne 17-én legyen. A misék időpontjai benne legyenek. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
A pontos időt még korainak találta beleírni. A vendéglátási feladatokkal kapcsolatban 
kérdezte kerüljön-e még bele valami? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ki fogja eldönteni, hogy ki kapja a vendéglátási feladatokat, ha nem lesz testületi ülés 
júliusban? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A bizottságot felhatalmazzák a döntésre a határozatban. Nem értette miért kell a határozatban 
ugyanarra a határozatra hivatkozni. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem kell beleírni, hiszen most döntenek a határozatban. Nem lehet ugyanarra hivatkozni, 
nincs értelme. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Tavaly volt hamburgeres, ki hívta? 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Tavaly még nem rendelkezett Magyar Imre a frissensültek elkészítéséhez szükséges 
engedéllyel, így ő hívta ide a hamburgerest. De most állítólag már van neki. 
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Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Amennyiben nem lesz, kérte beszéljen a helyi hamburgeressel, hiszen közel is van a 
sportpályához.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Aki elvállalja a vendéglátást, annak kell gondoskodnia mindenről.  
 
Szavazásra bocsátotta a Tiszaalpári Falunapok vendéglátási feladatainak elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
122/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Napok 2013 rendezvény vendéglátási feladatainak tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Falunapok vendéglátási feladatait megtárgyalta és támogatja, a beadott 
pályázatok alapján a nyertest kiválasztja.  
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási Csoport  
4. Vagyongazdálkodási Csoport 
5. Kerekes András hangtechnikus 
6. Irattár 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A sztárfellépőkről kell dönteni. Notár Mary 00:45 órakor tudna jönni. Véleménye szerint 
megfelelő az időpont, mert akkor addig maradnak. Őt választaná. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Családi rendezvényről beszélnek, szerinte túl késői az időpont. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Mind a kettőt az L.L. Junior protezsálja, talán Notár Mary jelenleg felkapottabb, de nem rossz 
a Desperado sem. Többen is vannak. Időpont miatt is őket ajánlja, mert korábban jönnének. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
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Mennyiért jönnek el. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
250.000 forintért lép fel mindkettő. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Helyiek is szerepelnek? Bodor Ádámékra gondolt. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Le van írva kik lépnek fel még, Ádámék nem szerepelnek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Talán az idő most nem alkalmas, de szeretné, ha ezen napok keretében vagy akár egy másik 
alkalommal meghívnák a tordaiakat Tiszaalpárra egy est keretében. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Érdemes lenne lebeszélni a tordaiakkal, hogy valamelyik este jó lenne-e nekik. Amennyiben 
nem, akkor ősszel egy időpontot leegyeztetni. A Tordai est művelődési házba való 
rendezvény. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Hétfő estét javasolta. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Azért azt ne felejtsék el, hogy nekik nem állami ünnep az augusztus 20. napja. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Akár vasárnap is lehet, a Bugaci Tanyaszínház előadóival biztos benne, hogy lehet egyeztetni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a b) variáció Notár Mary sztárfellépő elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta az a) variáció Desperado sztárfellépő elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A bizottság nem tudta eldönteni ki legyen a fellépő. Ezt most el kellene dönteni, hogy a 
szervezés elkezdődjön. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Dj. Szatmári és Jucus 10-20 ezer forinttal olcsóbbak, és ismertebbek is. 
 
Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Nem tudta kiről van szó. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Megmutatta kikről van szó. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta helyiek fellépését. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Évről évre megkapják, hogy soha nincs komolyabb fellépő Tiszaalpáron. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kisebb településen, mint például Szank, a Megasztárosokat hívták meg. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Utána lehet nézni, de több pénzt kérnek el és még csak saját számaik sincsenek.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A szűkös költségvetés miatt nem szavaz egyikre sem. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Kulturális keretből meg van rá a pénz. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tavaly decemberben megszavazták az 1 millió 980 ezer forintot a rendezvényekre. Ez ebből 
az összegből lesz kifizetve. 
 
Ismételten szavazásra bocsátotta a b) Notár Mary sztárfellépő elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
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Szavazásra bocsátotta az a) Desperado sztárfellépő elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
123/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Napok 2013 rendezvény sztárfellépőjének tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Napok sztárfellépőjét megtárgyalta, a Desperado együttest választotta. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási Csoport  
4. Vagyongazdálkodási Csoport 
5. Kerekes András hangtechnikus 
6. Irattár 

 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Bársony Mihály Népdalkörrel kapcsolatban elmondta kaptak 180.000 Ft. támogatást, az 
50.000 benne van a költségvetésben utaztatásra, most még 100.000 Ft-ot szeretnének, illetve 
Horti Sándornak tavaly ki lett fizetve 972.000 Ft. Nem működik, hogy évente több mint 1 
millió forintot adnak egy szervezetnek. Nem javasolta a 100.000 Ft. elfogadását. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A népdalkör jövőre lesz 40 éves. Azt gondolja egy 40 éves színvonalas működést nem kellene 
most megszakítani. Nem csak itt szoktak fellépni, hanem viszik Tiszaalpár hírét más 
településekre is. Magától nem fog működni, a vezető fogja össze őket. Sajnos fiatal utánpótlás 
nincs, megfontolását javasolta a kérdéskörnek. Kevesebb pénzért nem fogja vállalni a Horti 
tanár úr. Tordával is kulturális kapcsolatok vannak, tavaly volt már sporttevékenység is. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kérnek kiutazásra támogatást, úgy gondolta azt meg lehet szavazni. Több olyan szerveződés 
van, aki rendszeresen mutat tevékenységet a településen. Egy olyan szervezet sincs, ahol 
személyi juttatást adnának. Visszásnak tartja a kérdéskört, hogy évekig működött, most 
eljutnak egy szintre, ahol valaki azt mondja, hogy lokálpatriotizmusa és közösségtudata 
egyenlő 15.000 forinttal. Gyakorlatilag nem érdekli több éves munkája és a közösség sem, 
akit irányított. Hozzátette, azzal pedig egyáltalán nem ért egyet, hogy zsarolóan kijelenti, ha 
nem fogadják el, akkor felbontja a megbízási szerződést. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 117/2013.(IV.30.) Kth.-át 8 igen szavazattal fogadta el a képviselő-testület, amely arról 
szólt, hogy Horti Sándor bruttó 35.000 Ft-ot kap havonta. 2012-évben 58.000 Ft-ért volt 
lokálpatrióta. Viszont Parádi László egy forintot sem vesz fel a Sportegyesület pénzéből, 
Kacziba Sándor, Tolnai Endre, a nyugdíjas klubok vezetői egy forintot sem vesznek fel. 
Mivel különb ő, mint más. Ilyen a történelembe nincs, hogy zsarolás áldozatává teszik ki a 
képviselő-testületet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudnak különbséget tenni, mert a népdalkörnél teljesen más tevékenység folyik, mint 
például a Sportegyesületnél. Komoly betanítás van. Jövőre 40 éves lesz a népdalkör, megéri-e 
ez az egész. 1 havi tiszteletdíját felajánlotta, hogy továbbra is működjön és fennmaradjon a 
népdalkör. Elmondta rendkívül kevés az a díj, amit a Csernus ügyvéd úr kap a munkájáért, 
illetve amit a Kerekes András is kap. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
A múltban a közért való tevékenység így működött. Senki sem jött ide a népdalkör tagjai 
közül, hogy nem szeretnék továbbra is fenntartani a kört. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az a kérdés, tud-e vezető nélkül működni a szerveződés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 117/2013. (VI.30.) Kth. módosításának elfogadását bruttó 50.000 
forintra. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A napirendi pontok sorrendiségét elfogadták. Nem célszerű ezen változtatni. Az egyebekben 
kerül majd tárgyalásra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor ott szavazzák meg. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Elmondta Horti Sándor nevében, hogy ha nem szavazzák meg neki az 50.000 forintot, akkor 
nem vállalja a Tordai utat. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ettől még meg lehet szavazni az összeget. Nem Horti Sándornak szavazzák meg, hanem a 
Népdalkörnek. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Tordai utazás költségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
124/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Aracsi Társaság megemlékezésére irányuló buszköltség támogatása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Aracsi Társaság megemlékezésére irányuló bruttó 100.000 Ft. buszköltség támogatását 
megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
  

Tárgy: Tájékoztató a Képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos 
jogsértő gyakorlat tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tudomásul vették a leírtakat. A napirendi pont tájékoztató jellegű volt, szavazni nem kell. 

_________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban tartandó igazgatási szünet tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az Ügyrendi Bizottság ülésén módosításra került a téli igazgatási szünet dátuma 2014. január 
5-ig, így a hatályát vesztés időpontja is módosul 2014. január 6-ra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az igazgatási szünet módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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125/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Polgármesteri Hivatalban tartandó 2013. évi igazgatási szünet 
elrendelésének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Polgármesteri Hivatalban tartandó 2013. évi igazgatási szünet elrendelését és idejét 
megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az ortopédiai szakrendelés kérdéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Szívességi használatról van szó, térítésmentesen. Az 1. 
pontban használatba adó. A rendelet száma sem jó. A 6. pontba be kellene írni, hogy mikor 
lenne a rendelés. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Utólag kerül eldöntésre, megbeszélést követően, hogy mikor lesz a rendelés. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Először az orvosokkal kell egyeztetni melyik rendelőbe legyen. Az eszközök az orvosoké, 
kivéve a számítógépet. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint csak azt kell eldönteni szeretnék-e, hogy legyen ilyen rendelés. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha testületi ülésre eljönnek az orvosok, akkor lehet róla tárgyalni. A lakosságnak 
mindenképpen kedvező, támogatandó. 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 18:00 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 5 fő. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az ortopédiai szakrendelés elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
126/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az ortopédiai szakrendelés kérdésének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az ortopédiai szakrendelés kérdését megtárgyalta és elfogadta. A következő döntést hozta: 
egyeztetések lefolytatása az orvosokkal, tájékoztatás a következő képviselő-testületi ülésre. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Seres Imre földeladási szándékáról 
Előterjesztő: Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügyintéző 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Seres Imre el szeretné adni ingatlanát, ehhez kapcsolódik egy pályázat, rendezési tervet kell 
módosítani. 

 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 18:02 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleménye szerint nem kell. Ez az egész pályázat egy ökológiai jellegű vízutánpótlás. 
Tározókat kell kiépíteni. Ezt a csatornát kötnék össze a Csukás éri-főcsatornával. Egészen 
Gátérig biztosítva lenne a vízutánpótlás. Mivel érinti a saját területeket, kérik a hozzájárulási 
kérelmet. A gazdáknak kártalanítás jár, ha érinti a földjeiket. Ha ezt a területet megvásárolná 
az önkormányzat, akkor az egész csatorna terület önkormányzati területté válna. Meg kell 
fontolni a megvásárlást.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ajánlatot tett, hogy ennyiért megvásárolhatják a földet. De tehet az önkormányzat ennél 
szerényebb ajánlatot. Ennyit megérne véleménye szerint. Ellenajánlatot kell tenni. Tekintettel 
arra, hogy az állam nem fog vásárolni földterületet és mivel kihasználatlan volt számára, 
lehetséges, hogy enged az árból. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
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Úgy gondolja, ha az önkormányzatnak van tulajdonrésze, akkor maradjon meg. Az államnak 
egy tollvonással vissza kellene venni a földeket. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Seres Imre földje megvásárlását 1,5 millió forint vételárért. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta Seres Imre földje megvásárlását 2 millió forint vételárért. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 6 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül – nem fogadta el a javaslatot, a következő határozatot hozta: 
 
127/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Seres Imre 6065 Lakitelek, Úttörő u. 32. szám alatti lakos ingatlanok eladási 
ajánlatának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Seres Imre 6065 Lakitelek, Úttörő u. 32. szám alatti lakos 049/2 hrsz-ú 2 ha 0281m2 
nagyságú és a 0128/47 hrsz-ú 4239 m2 nagyságú kivett csatorna művelési ágú területekre 
vonatkozó eladási ajánlatát, és a benne foglalt összesen 2.000.000,-Ft, azaz Kétmillió forint 
vételárat visszautasította. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a KEOP-7.2.2.1/B/10-2010-0001 kódszámú pályázat 
hozzájárulási szándék tárgyában 
Előterjesztő: Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügyintéző 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ebben is dönteni kell. 
 
Szavazásra bocsátotta a tulajdonosi hozzájárulás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
128/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „Duna-Tisza közi Homokhátság térségében elhelyezkedő két mintaterületen 
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a klímaváltozásból eredő hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek 
megalapozása céljából megvalósítandó mintaprojekt” támogatása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a „Duna-Tisza közi Homokhátság térségében elhelyezkedő két mintaterületen a 
klímaváltozásból eredő hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása 
céljából megvalósítandó mintaprojekt” megvalósítását, és ehhez EU-s forrás biztosítás 
érdekében a KEOP-7.2.2.1/B/10-2010-0001 pályázat beadását támogatta, és engedélyezte, 
hogy az ehhez szükséges hozzájárulások, esetleg engedélyek az önkormányzat részéről 
kiadásra kerüljenek. Amennyiben az önkormányzatnak konkrét pénzbeli kötelezettséget 
kellene vállalnia, az erről szóló döntés jogát fenntartja magának. Felkéri Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy a projekt menetéről folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet, az 
esetleges települési, önkormányzati érdekek, elképzelések minél teljesebb érvényesíthetősége 
érdekében. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a tulajdonosi hozzájáruláshoz szükséges nyilatkozatok kiadásának 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
129/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a „Duna-Tisza közi Homokhátság térségében elhelyezkedő két mintaterületen 
a klímaváltozásból eredő hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek 
megalapozása céljából megvalósítandó mintaprojekt” támogatásához készült nyilatkozat 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a „Duna-Tisza közi Homokhátság térségében elhelyezkedő két mintaterületen a 
klímaváltozásból eredő hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozása 
céljából megvalósítandó mintaprojekt” megvalósítását, és ehhez EU-s forrás biztosítás 
érdekében a KEOP-7.2.2.1/B/10-2010-0001 pályázat beadását támogatta, és az ehhez készített 
nyilatkozatot elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Mentőállomás támogatása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Különféle mentőbe szükséges dolgokra kérnek 30.000,- Ft. támogatást. 
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Szavazásra bocsátotta a támogatási összeg elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
130/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, 
az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület – a Kiskunfélegyházi mentőállomás 
részére történő szakmai eszköz és anyag beszerzés céljára – 30.000,- Ft-os mértékű 
támogatásával egyetért, melyre a keretet a tartalék terhére biztosítja. 
A képviselő-testület felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az egyesülettel a 
szervezetek támogatására vonatkozó elszámolási kötelezettséget tartalmazó támogatási 
szerződést megkösse, és kiköti, hogy az adomány átadásakor mint adományozó Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzata is feltüntetésre kerüljön. Javasolt a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat kútfúrási szándékával kapcsolatban 
  Előterjesztő: Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügyintéző 

   Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az önkormányzat kútfúrási szándékának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
131/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat kútfúrási szándékának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
felhatalmazza Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő öntözési 
célú kútfúrások előkészítési feladatait végeztesse el, és az összeállított anyagot a megvalósítás 
engedélyezése céljából terjessze elő a bizottság és a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesül: 
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1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. irattár 

_________________________________________________ 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Településgazdálkodási Kft. részére átadandó feladatkörök 
tárgyában 
Előterjesztő: Bodor Ádám, ügyvezető 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A tegnapi napon 18:00 órától 20:30-ig tárgyalta a Felügyelő Bizottság a kft. kérdését. 
Felolvasta a határozat-tervezeteket. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A dolgozók átadása rosszul lett megfogalmazva, mert honnan hová lesznek átadva. Nem is 
igazán tudja értelmezni. Amely esetben a feladat odakerül, akkor a kft-nek kell felvennie az 
embereket. Ha a státusz megmarad, át lehet csoportosítani testületi hozzájárulással. 
Közszférába igen, de gazdálkodóhoz nem tudnak csak úgy átcsoportosítani. A június elsejei 
határidők nagyon közel vannak, fel kell készülni rá, a munkaügy nem tudja olyan gyorsan 
elvégezni. Illetve a földterületek átadása sem megy egyik napról a másikra. Egyébként 
támogatta az átadásokat. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ne a számított rezsi óradíjjal legyen kalkulálva az összeg, hanem a kft. által meghatározott 
rezsi óra díjakkal. Azt nem írná oda, hogy ami nem haladhatja meg a költségvetés kereteit, ez 
a későbbiekben kiforrja magát. Az 5500 soknak mondható a JDX-740-es tekintetében. Ha 
ebből lejjebb faragnak piacképesebb lesz. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Épülettakarításnál szerepel a két takarítónő. Honnan kerülnek át? Mert a Polgármesteri 
Hivatalnál fél fő van, a másiknál 1 állás van, a másik fél pedig az egészségügynél van. Itt 
pedig a művelődési ház és a hivatal szerepel. Nem egyértelmű. Mert két személy, de másfél 
státusz. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
Egy státusz a művelődési háznál van, fél státusz a hivatalnál, fél az orvosi rendelőknél. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ezt tegnap belevették, csak nem került átvezetésre. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
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Elég sok költség is felmerül, például mosni kell. Problémát jelent jelenleg is, hogy itt nincs 
bent mosógép. Eddig a takarítónők hazahordták, de ezt elmondta ő nem engedi, mert nem 
tudja kifizetni. Kellene egy mosógép, szárítani is kellene valahol. Gyakorlati kérdések, nagy 
költség az önkormányzatnak. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nem sok értelmét látta, hogy átcsoportosításra kerüljenek. A konyhát is nagy felelősség lenne 
átadni. A szántóföldi munkáknál az összköltség 120.000,- Ft. Kérdése volt, hogy lesz ennyi 
haszon? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ahhoz a 750 m3 földhöz hány ezer mázsa trágyát kellett volna kapni, ahhoz még 2500 mázsa 
kellett volna.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkapta a tárgyát a föld, de eléggé sápadt sárga volt. Kálum-, foszfortartalom és 
egyebekben gazdag, de nitrogénbe nem volt dús. Most kell megnézni milyen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A természetközeli gazdálkodásra több támogatást kaptak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Dr. Csernus Tiborral szembe van 1,7-2 hektár föld, arra mennyi gyomirtó és műtrágya lett 
kijuttatva. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
1,9 hektárra nem lett kijuttatva, mert abban az időszakban nem lehetett rámenni. Nem biztos, 
hogy szükséges annyira. A nitrogént kell mindenképpen pótolni. 
 
Vajda Márta, kertészmérnök: 
 
A zöldövezet és a Virágos Magyarországért mozgalom is eddig elismert volt. Szeretne a 
következő testületi ülésre előterjeszteni zöldövezetre, ugyanis az önkormányzatnak van 
költségvetésben erre 850.000 forintja. Ebben a kérdésben az Ádámhoz tartoznak, szeretné, ha 
megtárgyalnák. Illetve a Teleház és a könyvtár együttműködési megállapodását is tisztázni 
kellene. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ne felejtsék el a plusz 20.000 Ft-ot aratásra. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
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Azt szerette volna tudni, hogy a nagylaposi terület pontosan mekkora nagyságú, valamint a 
művelésre alkalmas és kívánt területek melyek? 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
A sok helyrajzi számos, pontosan nem tudja, mert nincs nála. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
3132 a házhelyek, vagy a másik, a Mártírok utca. Melyik lesz ebből 1,9 hektár. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Egyik sem. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akkor ebbe nincs benne az, ami velük szembe van az 1,9 hektár. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Melyik a Mártírok utca vége. 
 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: 
 
Itt van, behozta a térképet. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Tegnap ennek tisztázására nem került sor. 
 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke 10 perc szünetet rendelt el 
a Településgazdálkodási Kft. előterjesztésének megvitatására. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke 19:07 órakor folytatta a bizottsági ülést. 

 
Győri István, a bizottság tagja távozott a szünetben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

üléséről, így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 5 fő. 
 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az első határozat-tervezetben a határidőt javasolta módosítani 2013. június 30-ra. 
 
Szavazásra bocsátotta a Településgazdálkodási Kft. részére átadandó feladatok elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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132/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településgazdálkodási Kft.-nek átadandó feladatok tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Településgazdálkodási Kft. zöldfelület gondozás és útkarbantartási feladatok elvégzéséhez a 
Településüzemeltetésnél dolgozó két gépkezelő átadását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta 
a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A második határozat-tervezetben a határidőt javasolta módosítani 2013. december 31-re. 
 
Szavazásra bocsátotta a Településgazdálkodási Kft. részére átadandó feladatok elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
133/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településgazdálkodási Kft.-nek átadandó feladatok tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Településgazdálkodási Kft. részére földterület használatra átadja a hatos számú mellékletben 
leírt földterületeket. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Településgazdálkodási Kft. részére átadandó 1 fő karbantartó 
elfogadását. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Csak úgy átcsoportosítani dolgozót nem lehet. Hogyan szeretnék? 
 
Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja: 
 
Az önkormányzatnál június 30-al meg kell szüntetni a jogviszonyt, a dolgozókkal is tárgyalni 
kell. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Annyit tud segíteni, hogy holnapra átfogalmazzák a határozatokat, hogy elfogadhassa a 
testület. A határozatok személyi anyagokba fognak bekerülni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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A két gépkezelő mai napig nem mondta meg mit szeretnének, akkor hogyan dönthetnének 
erről egy határozatban? 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A bérük is átkerülne, ezt át kell gondolni. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ha nem lesz ott a munka az önkormányzatnál, akkor ők is átmennek.  
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem gondolja, hogy ebből probléma lesz, csak jogilag elő kell készíteni. Azért javasolta a 
július 1-jét határidőnek. 
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 19:13 órakor kiment a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság üléséről, így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 4 fő. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatképtelen. 

 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Ha átadnak mindenkit, akkor a kft-nek és az önkormányzatnak kötni kellene egy 
megállapodást. Hiszen neki hivatalosan nincs embere arra, ha például lesz egy feladat azt 
elvégeztesse. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A tevékenységi kör meghatározásáról lehetne dönteni, személyre vonatkozóan pedig 
kapnának határidőt, addig megoldást találnának például megbízási szerződéssel vagy 
munkaerő kölcsönzéssel, hogy jogilag elfogadható legyen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Legelőször el kellene dönteni a feladatokat, a többi pedig automatikusan következne utána. 
Először átadják a földeket, utána a gépeket majd a munkaerőt. Mindaddig, amíg nincs konkrét 
dolog, nem lehet működtetni. A testületnek abban kell dönteni milyen feladatokat ad át, 
valamint, hogy a költségvetésben leírt összeghatárig engedélyezi ezek elvégzését. Külső 
munkák elvégzésére nincs máshogyan lehetőség. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Ha versenyképesen szeretnének dolgozni, akkor az embereket meg kell becsülni. 
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Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 19:22 órakor visszajött a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság ülésére, így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 5 fő. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatképes. 

 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Nem probléma, ha az emberek később kerülnek át. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem tanakodni kellene. Nincs semmiféle dolog lerakva eléjük. Kérdés sem volt. Ha valakinek 
problémája van, akkor van kérdése. Még mindig tanakodnak. A probléma még mindig itt van. 
Ha feladatot adnak át, annak vannak pénzügyi vonzatai. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Arról sem tudnak szavazni, amit át szeretnének adni? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ezekről már háromszor volt szó informálisan. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátott a Településgazdálkodási Kft-nek átadandó két gépkezelő átadásáról 
szóló határozat visszavonásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
134/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településgazdálkodási Kft.-nek átadandó feladatokról szóló határozat 
visszavonásának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Településgazdálkodási Kft. zöldfelület gondozás és útkarbantartási feladatok elvégzéséhez a 
Településüzemeltetésnél dolgozó két gépkezelő átadásáról szóló határozat visszavonását 
megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A hármasról és négyesről nem kell szavazni. 
 
Szavazásra bocsátotta az egyéb takarításba tartozó munkálatok elvégzésének elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
135/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településgazdálkodási Kft.-nek átadandó feladatok tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Településgazdálkodási Kft. részére az egyéb takarításba tartozó munkálatok elvégzéséhez 
megbízást ad a 2013. évi költségvetésben elfogadott keretösszegig. Határidő: 2013. június 30. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a közutak üzemeltetése és fenntartása feladatkörébe tartozó munkák 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
136/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településgazdálkodási Kft.-nek átadandó feladatok tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Településgazdálkodási Kft. részére a közutak üzemeltetése és fenntartása feladatkörébe 
tartozó munkák elvégzését átadja. Határidő: 2013. június 30. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Zöldterület kezelése is ugyanazokkal a feltételekkel, mint az előzőek. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ez egy újabb határozat? Holnapra megfogalmazzák. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az általános épülettakarítást nem javasolta átadásra. 
 
Szavazásra bocsátott az általános épülettakarítás átadásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
(1 fő nem vett részt a szavazásban) – nem fogadta el a javaslatot. 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Tegnap átbeszélték az öt tevékenységi kört, amiről szavazni kell. Most mindenről szavaztak 
csak arról nem, amiről kellett volna. 

_________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
  

Tárgy: Előterjesztés a Településgazdálkodási Kft. 2012. évi beszámolójának 
elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Bodor Ádám, ügyvezető  
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Településgazdálkodási Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
137/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Településgazdálkodási Kft. 2012. évi beszámolójának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Településgazdálkodási Kft. 2012. évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. 

_________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a fénymásoló kérdésköre tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Most osztották ki, nem lett levéve napirendről. Úgy értelmezte, hogy ezért a gépért semmit 
sem kell fizetni. 
 
Szavazásra bocsátotta a fénymásoló kérdéskörének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással 
(1 fő nem vett részt a szavazásban) – nem fogadta el a javaslatot. 

_________________________________________________ 
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15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke, Sándor Ernőné, családsegítő 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2012. december 31-ig nyújtott családsegítést a Kistérségi Társuláson belül, január elsejétől az 
önkormányzat fenntartása alatt műküdik. 
 
Szavazásra bocsátotta a családsegítő szolgálat 2012. évi munkájának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
138/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Vagyongazdálkodási csoport 
4. Igazgatás csoport 
5. irattár 

_________________________________________________ 
 
 
16.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke, Novákné Lovas Erzsébet, családsegítő 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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139/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a védjegyhasználati kérelmekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Határidő mindháromnál június 15-e. A harmadik kérelmezőt Kálmán Róbert Attilánénak 
hívják. 
 
Szavazásra bocsátotta Borsi Sándor védjegykérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
140/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Borsi Sándor védjegykérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága Borsi Sándor 
(6066 Tiszaalpár, Liszt F. u. 14.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára 
vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerződést. 
 
Melléklet: kérelem 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borsi Sándor (6066 Tiszaalpár, Liszt F. u. 14.) 
4. irattár 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Szegő László védjegykérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
141/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Szegő László védjegykérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága Szegő László 
(6066 Tiszaalpár, Bethlen G. u. 8.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára 
vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerződést. 
 
Melléklet: kérelem 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Szegő László (6066 Tiszaalpár, Bethlen G. u. 8.) 
4. irattár 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Kálmán Róbert Attiláné védjegykérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
142/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Kálmán Róbert Attiláné védjegykérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága Kálmán Róbert 
Attiláné (6066 Tiszaalpár, Petőfi S. u. 27.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” 
használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a 
Védjegyhasználati szerződést. 
 
Melléklet: kérelem 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
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A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Kálmán Róbert Attiláné (6066 Tiszaalpár, Petőfi S. u. 27.) 
4. irattár 

_________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató az ÁROP-1.A.5-2013.kódszámú pályázati lehetőségről 
Előterjesztő: Németh Péter, pályázati referens 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Felmerül egy összeg, ami már az első anyagban megjelölésre került. Ez az összeg 
elszámolható-e a pályázatban. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
100%-os a pályázat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az ÁROP pályázatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
143/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az ÁROP-1.A.5-2013. kódszámú pályázat előkészítése tárgyában: 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
egyetért azzal, hogy az Önkormányzat pályaművet készíttessen elő benyújtásra a 
„Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című ÁROP-
1.A.5-2013. kódszámú jogcímre a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt-vel (1139 Budapest, 
Pap Károly u. 14-16.). 
A bizottság felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a gazdasági társasággal a 
pályázat elkészítésére továbbá a nyertes pályázat monitoring tevékenységének ellátására 
vonatkozó szerződést kösse meg Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata nevében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
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2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Essősy Ákos üzletfejlesztési igazgató MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 
4. Irattár 

_________________________________________________ 
 
 
19.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
a) Zúzott kő vásárlása 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta, a következő testületi ülésre felmérni mennyi tonna zúzott kő szükséges az utak 
javításához, több árajánlatot kell bekérni. Mostantól az is kérdés, hogy miből lesz kifizetve. 
 
Szavazásra bocsátotta az utak javításához szükséges zúzott kőmennyiség felmérésének 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
144/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága zúzott kő vásárlása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
zúzott kő vásárlását megtárgyalta, elfogadta és a következő döntést hozta: a júniusi képviselő-
testületi ülésre készüljön felmérés és árajánlat mennyi tonna zúzott kő szükséges az utak 
javításához és az a költségvetés mely részét terheli. 
 
Határidő: júniusi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Irattár 
 
 
 b) strand megnyitása 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Abban kell dönteni, hogy akarnak-e egyáltalán strandot nyitni. A következő testületi ülésre 
készüljön előterjesztés melyik közfoglalkoztatott fog ott lenni, hány órát lesz nyitva az épület, 
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ha felújítási munkák szükségesek, akkor melyek azok, az épület és a strand kihasználásáról 
stb. 
 
Szavazásra bocsátotta az épület és a strand megnyitásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
145/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága strand és épületének megnyitása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
strand és épületének megnyitását megtárgyalta, elfogadta és a következő döntést hozta: a 
júniusi képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés a strand és épületének 
kihasználtságáról, nyitva tartásáról, a szükséges felújítási munkálatokról. 
 
Határidő: júniusi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Irattár 
 
 
 c) kosárfonó kiállító teremhez tartozó wc kagyló, járólap, csempe felújítása 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, ő ezt már régóta elindította, mert amilyen állapotok ott uralkodtak tarthatatlan volt. 
Jönnek a turisták, muszáj megcsinálni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Erre szeretne kérni felmérést, szeretné tudni mekkora költséggel fog járni. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Valamelyik nap polgármester úrral megnézték, mert a wc elromlott. Ma kérte meg Vörös 
Lajost nézzen utána mennyibe kerül egy wc kagyló, illetve a hozzá szükséges dolgok, 
vízvezeték cső a lefolyóhoz, csempe stb. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kosárfonó kiállító teremhez tartozó mellékhelyiség legszükségesebb 
felújítási munkálatainak elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
146/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága kosárfonó kiállító terem mellékhelyiségeinek helyreállítása tárgyában 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
kosárfonó kiállító terem mellékhelyiségeinek legszükségesebb helyreállítását megtárgyalta és 
elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Irattár 
 
 
 d) lakáscsere Becseiné Bajáki Anna részéről 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Arany János 4. sz. alatti lakást nézte ki magának Becseiné 6,3 millióért, ezért az összegért 
kapnák meg a Deák F. u. 5. sz. alatti házat. Ebből lehetne alkudni is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ebből nem sokat szeretne engedni. Tehát a cserét támogatni javasolta. Ha a terület kell, akkor 
arra áldozni szükséges. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Először bevételt kellene találni, nem elkölteni a pénzt. Mindenki részletfizetéssel él, akkor az 
önkormányzat is részleteiben fizeti ki az összeget. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta tárgyalások lefolytatását az Arany János u. 4. sz. alatti ingatlan 
megvásárlásáról. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 1 ellenszavazat, 4 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot, a következő határozatot hozta: 
 
147/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Becseiné Bajáki Anna lakáscsere kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Becseiné Bajáki Anna lakáscsere kérelmét megtárgyalta és visszautasította. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
 e) közkutak felülvizsgálata 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Vannak olyan kutak, ahol nincs díj, van olyan közkút a gyakorlókertnél, hogy évek óta fizetik, 
de nincs levéve róla. Azt is meg kell nézni, hogy ahol sok, ott miért olyan sok. Szükséges a 
felülvizsgálat. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem tudják megakadályozni, hogy ne használják csak úgy, ha megszüntetik vagy lekötik. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a közkutak felülvizsgálatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
148/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága közkutak felülvizsgálatának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a közkutak felülvizsgálatának szükségességével egyetért és kéri a következő rendes bizottsági 
ülésre a felülvizsgálat eredményének előterjesztését. 
 
Határidő: júniusi bizottsági ülés 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Irattár 
 
 
 f) palatető javítása az iskolánál 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kettő árajánlat van. Átadta a szót Dr. Vancsura Istvánnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy magánvállalkozó akiről szó van, tegnap jött Kiskunmajsáról és megnézte az iskolát, 
felmérte. Két lehetőség van az egyik, hogy felújítja, kicseréli a rossz palákat, ennek az ára kb. 
1,5 millió. A másik, lemossa a palatetőt és egy 4 rétegű festék réteget tesz rá, erre 
referenciamunkái is vannak, ennek az ára 3,5 millió forint. 13-14 éve csinálja ezt. 3 hét alatt 
kész, ha nem esik az eső. Konkrét árajánlatot is tud adni. Szükséges a javítása.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Meg kell kérdezni a KLIK-et hozzájárulnak-e. Ezt nekik kellene állni. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Két év múlva, ha visszakerül még rosszabb állapotban lesz, meg kell csináltatni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az iskola palatető javításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
149/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az iskola palatetőjének javítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az iskola palatetőjének javítását megtárgyalta és elfogadta, a következő döntés hozta: 
árajánlatok megkérése és beterjesztése a júniusi bizottsági és képviselő-testületi ülésre. 
 
Határidő: júniusi bizottsági és képviselő-testületi ülés 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Irattár 
 
 
 g) Horti Sándor lemondó nyilatkozata a Bársony Mihály Népdalkör vezetéséről 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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A lemondó nyilatkozatot mindenki megkapta. Nem kíván újabb vitát nyitni, mindenki 
elmondta már álláspontját. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 117/2013.(IV.30.) Kth módosítását 50.000,- Ft elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 4 ellenszavazat, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot, a következő határozatot hozta: 
 
150/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Horti Sándor lemondó nyilatkozata a Bársony Mihály Népdalkör vezetéséről 
tárgyban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 117/2013.(IV.30.) képviselő-testületi határozatban foglalt bruttó 35.000,- Ft módosítását 
bruttó 50.000,- Ft-ra, visszautasította. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
 h) Tiszaalpári Motoros Egyesület utcafront használati kérelme 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az általános iskolával közösen szerveznek egy közlekedés-biztonsági napot és kérik a Szent 
Imre tér lezárását. Tehát területfoglalásról lenne szó. Barcsik Edit kérelme is területfoglalás, a 
holnapi testületi ülésre be kell hozni. 
 
Szavazásra bocsátotta a Motoros Egyesület kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
151/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Motoros Egyesület utcafront használati kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Motoros Egyesület utcafront használati kérelmét megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
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4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Irattár 

 
 
 i) Kazinczy utca járdaépítése 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérte a testület az utca lakóit, hogy nyújtsák be a kérelmet. Ha nem kerül be kérelem, 
akkor az önkormányzat építi meg a járdát. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem, csak az elején, a rövid szakaszt fogja az önkormányzat megépíteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismételten kérik a Kazinczy utca lakóit nyújtsák be kérelmüket. Mindenki a háza előtti 
szakaszt csinálja, az önkormányzat az elejét csinálja meg. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Fentről lefelé kellene építeni, a fenti folytatásaként. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Egy tájékoztató levelet kell kiküldeni és kiegészíteni azzal, hogy felvállalják a megcsinálását 
csak a munkadíjat állják. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a járdaépítés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
152/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Kazinczy utca járdaépítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kazinczy utca járdaépítését megtárgyalta és elfogadta, a következő döntést hozta: az utca 
lakói nyújtsák be ismételten kérelmüket járdaépítésre. Az önkormányzat az utca elejét 
megépíti. Amennyiben a lakóknak nincs lehetőségük a kivitelezésre, az önkormányzat 
megépíti a járdát az egész utcában munkadíj térítése ellenében. Az anyagköltség az 
önkormányzat költségvetését terheli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
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A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Irattár 
 
 
 j) Alkotmány utca parkosításának befejezése 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felmérést kellene készíteni mennyibe kerül az egész. 
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 20:19 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 4 fő, tehát  

a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatképtelen. 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 20:20 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 5 fő, tehát 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatképes. 

 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az Alkotmány utca parkosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
153/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Alkotmány utca parkosításának befejezése tárgyában 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Alkotmány utca parkosításának befejezését megtárgyalta és elfogadta, a következő döntés 
hozta: készüljön a júniusi bizottsági ülésre előterjesztés rajzzal és költségbecsléssel, hogy 
mennyibe kerül az utca befejezése. 
 
Határidő: júniusi bizottsági ülés 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
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4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Irattár 
 
 
 k) CNÖ pályázatához kötött együttműködési megállapodás 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta az együttműködési megállapodás elfogadását. 
 
Szavazásra bocsátotta az együttműködési megállapodás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
154/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat és a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás „A szociális földprogram 
megvalósításának támogatása (a pályázat kódja: SZOC-PF-13) „C”-komponens: 
Kertkultúra és kisállattartási alprojekt” című pályázat benyújtásának és támogatásának 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési 
megállapodást „A szociális földprogram megvalósításának támogatása (a pályázat kódja: 
SZOC-PF-13) „C”-komponens: Kertkultúra és kisállattartási alprojekt” című pályázat 
benyújtásáról és támogatásáról megtárgyalta és elfogadta. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
 l) Dán delegáció – segély kiosztása a hivatalban 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Jövő héten kedden délelőtt jönnek a dánok, így a segély kiosztása ebben az időben ne a 
művelődési házban történjen, hanem máshol. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Tudomása szerint a hivatal vezetőjének feladata ebben a kérdésben eljárni. Nem probléma, 
csak szervezés kérdése. 
 
 
 m) CNÖ és az önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás módosítása 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Módosításra javasolta a 128/2013.(V.14.) Kth. határozat ügyfélfogadási idejét hétfő, szerda, 
péntek 8-10 órára, mert csütörtökön a kistanácskozó melletti teremben a tiszakécskei hölgy 
tart ügyfélfogadást. Így nem zavarnák egymást a munkában. 
 
Szavazásra bocsátotta a 128/2013.(V.14.) Kth. határozat ügyfélfogadási idő módosításának 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
155/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testületének a működés támogatására irányuló kérelmének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
működés támogatására irányuló kérelméről szóló 128/2013.(V.14.) Kth.-ban megfogalmazott 
időkeretet a következőkre módosítja: hétfő, szerda, péntek 8-10 óra. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
 
 n) Teleházzal és a könyvtárral kötött együttműködési megállapodás 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Már egyszer említette, hogy a Teleház és a könyvtár valamint az önkormányzat között kötni 
kell egy együttműködési megállapodást. Tisztázni kellene a zöldterülettel kapcsolatos 
témakört, mekkora összeg van erre szánva. Illetve június-júliusra szükség van-e Vajda Márta 
szolgálataira. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Teleház – könyvtár és az önkormányzat között kötött együttműködési 
megállapodás elkészítésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
156/2013.(V.28.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat és a Teleház – Könyvtár és az önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat és a Teleház - Könyvtár közötti együttműködési megállapodásról a 
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következő döntést hozta: a képviselő-testület felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, a 
következő testületi ülésre készüljön tervezet az együttműködési megállapodásról. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Észrevételt tett, hogy néhány utca vége vagy eleje eléggé balesetveszélyes. Nem lehet kilátni 
a bokroktól. Meg kell nézni és rendbe rakni azokat. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
A Szabadság utca végén az elsőbbségadás kötelező táblát teljesen benőtte a fa.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Gálfi Mihály is rossz helyen parkol a kamionnal. Nem lehet ellátni jobbra a kamiontól. 
Valamit kellene ez ügyben tenni. 

_________________________________________________ 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 

 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem történt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 20:36 
órakor bezárta. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 
  /:  Barna Sándor  :/                                        /:  Dr. Csernus Tibor  :/ 
                        a bizottság elnöke                                                  bizottsági tag 
 
 


