
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TISZAALPÁR  NAGYKÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 
ÜGYRENDI  ÉS  PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGA 

 
2013.  JÚNIUS  24-ÉN  TARTOTT  ÖSSZEVONT  ÜLÉSÉNEK 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ügyrendi Bizottság határozatszám: 41 - 48. 
 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatszám: 179 - 186. 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 



2 
 

Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3085/2013. 
 
 
 

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

zottságának és Ügyrendi Bizottságának 2013. június 24-én tartott összevont ülésé-
ről. 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  

Bolláné Csernák Csilla Ügyrendi Bizottság elnöke, Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsági tag 
Dr. Csernus Tibor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 

 Győri István Ügyrendi Bizottsági tag, valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
 sági tag 
 Kacziba Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
 (2 fő Ügyrendi Bizottság, 5 fő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság) 
 Dr. Vancsura István polgármester 
 Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
 
Külön megjelentek: Borsi Sándorné, adóügyintéző 
 Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
 Rozmánné Túri Anita, anyakönyvvezető és gyermekvédelmi ügyintéző 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: 
 Dr. Puliusné Sárdi Mária Pénzügyi és Gazdasági, valamint Ügyrendi 

Bizottsági tag, 
 Dr. Vancsura Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
     
Jegyzőkönyvvezető: Jámbor Ferencné 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:15 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 3 Ügyrendi Bizottsági tagból 2 tag volt jelen. A 7 Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sági tagból 5 tag volt jelen. Elmondta, Bolláné Csernák Csilla e-mailben kérte az ülés anyagát, 
de mivel hiányosan kapta meg és nem tudott kellőképpen felkészülni, így az összevont ülés 
levezetésére őt kérte meg. 
Az összevont bizottsági jegyzőkönyv aláírására Győri Istvánt javasolta. 
Megkérdezte Győri Istvánt, hogy elfogadja-e a felkérést. 
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Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban várt javaslatokat. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Javasolta a 11. napirendi pont levételét. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 11. napirendi pont levételét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta a 11. napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a 11. napirendi pont levételét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 11. 
napirendi pont levételét. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Javasolta a 4. napirendi pont levételét. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 4. napirendi pont levételét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a 4. napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a 4. napirendi pont levételét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 4. 
napirendi pont levételét. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Mivel a 6. napirendi pont sem készült el, így javasolta annak is a levételét. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 6. napirendi pont levételét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül –
elfogadta a 6. napirendi pont levételét. 
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Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a 6. napirendi pont levételét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 6. 
napirendi pont levételét. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szintén nem készült el a 13. napirendi pont sem, így levételre javasolta. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 13. napirendi pont levételét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül –
elfogadta a 13. napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a 13. napirendi pont levételét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 13. 
napirendi pont levételét. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Javasolta felvételre a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati TT. 
Megállapodás 2. sz. módosításának tárgyalását. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a napirendi pont felvételét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pont felvételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a napirendi pont felvételét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pont felvételét. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az 1. napirendi pont egyéb beje-
lentések után történő tárgyalását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az 1. napirendi pont egyéb bejelentések után történő tárgyalását. 
 
 



5 
 

Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az 1. napirendi pont egyéb bejelentések után 
történő tárgyalását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 1. 
napirendi pont egyéb bejelentések után történő tárgyalását. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 2. napirendi pont egyéb beje-
lentések után történő tárgyalását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a 2. napirendi pont egyéb bejelentések után történő tárgyalását. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az 2. napirendi pont egyéb bejelentések után 
történő tárgyalását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 2. 
napirendi pont egyéb bejelentések után történő tárgyalását. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a napirendi pontokat és azok 
sorrendiségét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  
 
1.) Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal SzMSz. módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 
 

2.) Előterjesztés az idősek nappali ellátása tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 

 
3.) Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület II. féléves 

munkatervére 
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Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 
 

4.) Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat és a Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat között kötött megállapodás felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök  
 

5.) Előterjesztés a Könyvtár nevének megállapítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 
 

6.) Előterjesztés a települési értéktár létrehozása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 
 

7.) Előterjesztés a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Társulás megállapodásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 
 

8.) Előterjesztés az ortopédiai szakrendelés megállapodás-tervezete tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 

 
9.) Előterjesztés költségcsökkentésre (létszám) 
 Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőcsi Kovács Marianna, aljegyző 
 Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 

 
10.) Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati TT. 

Megállapodás 2. sz. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 
 

11.) Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 
 

12.) Egyéb bejelentések 
 
13.) Előterjesztés Barna Sándor képviselő által javasolt kitüntető címek megítélése tárgyá-

ban (zárt ülés) 
Előterjesztő: Barna Sándor, képviselő 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 
 

14.) Javaslat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által adni kívánt kitüntetésre (zárt 
ülés) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 
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Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Elmondta nem tudta, hogy ezen a napon összevont bizottsági ülés lesz. Ez a probléma, illetve 
az elnök asszony problémája is abból adódott, hogy túl vannak terhelve a dolgozók. Csak a 
képviselő-testületi meghívó tervezetét látta. A jegyzőkönyvvezető is szabadságra ment. A 
társulási szerződéshez szükséges anyagok rendelkezésre állnak, holnapra már bevihető lett 
volna a bizottsági ülésre. A Kormányhivatal Gyermekjóléti hivatala azt a megoldást találta, 
hogy június 1-jével működjön a társulás, a jegyzők ezen dolgoztak. A szakmai programot 
várják Lakitelekről. Az engedélyeztetés folyamatban van, péntekig kaptak határidőt. Ameny-
nyiben nem lesz engedélyeztetve, akkor Lakitelek nem kap normatívát. Ami Tiszaalpárt nem 
érinti csak abban a tekintetben, hogy Lakitelek beperelheti Tiszaalpárt kártérítés címén és 
felbonthatja a társulási megállapodást. Tehát át kell gondolni, mikor fogják tárgyalni a napi-
rendi pontot. Arra kérte a bizottsági elnököket a megfelelő időben tájékoztassák arról, mikor 
tervezik az üléseket a munkatervtől eltérően. Erre fel kell készülni a hivatalnak. A helyettesí-
téseket is meg kell oldani. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Válaszul elmondta, 6 nappal ezelőtt kellett volna megtartani ezt a bizottsági ülést. Az SzMSz-
t sértették ezzel meg. Csütörtök délután készültek el a meghívók, arról nem ő tehet, ha nem 
kapta meg azt az aljegyző asszony. Az pedig véleménye szerint nem igaz, hogy túl vannak 
terhelve, mivel 2-3 fő megy nyugdíjba a közeljövőben és helyére nem vesznek fel senkit, mert 
a munkákat szétosztják a dolgozók között. Költségcsökkentés céljából nagyon örül annak, 
hogy létszámcsökkentést szeretne az aljegyző asszony és a polgármester úr a hivatalban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szeretne a monológra reagálni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Az aljegyző asszony 7 percig beszélt, nem szakította félbe. Visszautasítja, mert ő csak 2 per-
cig beszélt. Nem szükséges a polgármester úrnak itt ülni az ülésen, mert nem tagja a bizott-
ságnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor ezt ő utasítja vissza, mert pontosan ugyanolyan joga van itt ülni, mint bárki másnak és 
még a hangnemet is visszautasítja. A múlt héten voltak a Kormányhivatalba a Gyámügyi osz-
tályon, mert részleteiben voltak kíváncsiak a megállapodásra. Ott közölték a dátumokat, hogy 
ez a megállapodás határidőre megvalósulhasson, tehát ezen éjjel-nappal dolgozni kellett, ami 
nem volt kevés. Kérte az elnök úr megértését, ha már nem lát bele, akkor tájékozódjon a rész-
letekről. Ezért nem készült el, mert a három településnek együtt kell működni és emellett még 
itt volt 30 napirendi pont. Kérte csak olyan napirendi pont kerüljön az ülésekre, amelyek sür-
gősek és megfelelően előkészítettek. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
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A napirendi pontokkal kapcsolatban egyetértett a polgármester úrral. Felesleges dolgokkal ne 
húzzák az időt, mint például a kft. ügye, amit 1 hónappal ezelőtt szavaztak meg, hogy nem 
adják át a konyhát. 

___________________________________________________ 
 

 
1.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal SzMSz. módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Elkészült a módosítás. Az önkormányzati SzMSz miatt kellett módosítani. A testületi határo-
zatok végrehajtásának felelőse a hivatalban dolgozó titkársági ügyintéző. Szeretné, ha ezek a 
határozatok be lennének tartva, mert a héten került elő egy szerződéshosszabbítás, ami nem 
került végrehajtásra. Példálózhatna több határozattal is, mint a zúzott kő témája stb. Ha ezek 
nem kerülnek időben elvégzésre ismételten írni fog a Kormányhivatalnak egy panaszlevelet. 
Szerette volna tudni ki az az 5 és fél fő, aki a titkárságon dolgozik a hivatalban. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Török Annamária jegyzőkönyvvezető, Kapus Márta, a két munkaügyes: Feketéné Szabó Ju-
dit, és Kelemenné Almási Csilla, a takarítónői fél státusz és Jámborné Maja. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Eddig 4 és fél státusz. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem, a munkaügyeseket is egésznek kell számolni, mert itt vannak. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nem érti, mert ha a hivatalban összeadják Almási Csilla és Feketéné 1 státuszon vannak ket-
ten. Ők a költségvetésben is úgy vannak számolva. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
13,3 státusznak kell lenni a hivatalban. Ennyi a megengedett. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Polgármester urat is bele kell számolni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
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Nem tudja, hogy van ez, de valami nem egyezik. Hogy lehet kettőnek venni két 4 órást. Ezt 
nem lehet így elfogadni. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Lehet rajta korrigálni, hogy a takarítónői státuszt egy egésznek lehet venni, plusz a polgár-
mester és akkor lesz 20 fő. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A hivatal 13,3 főre kap fejkvótát. Ez az összeg a dolgozók között, a 19 fő között oszlik szét. 
De azt senki sem kérdezte meg milyen arányban. Van, aki kevesebbet, van, aki többet kap. A 
munka megoszlik, van bőségesen. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Egy személy függőben van, nincs belevéve az 5 főbe a polgármester úron kívül. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A 13,3 fő normatívája, státuszonként 4 millió 480 ezer forint. Ebből kell kigazdálkodni a költ-
ségeket. Van 3 fő létszámleépítés, a végkielégítésekre is figyelni kell. A több adminisztráció 
több munkát és több pénzt fog jelenteni. A szennyvízberuházásnál megspórolt összeget nem a 
bérek kifizetésére kellene felhasználni. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ne menjen ennyire előre, mert ha olyan egyszerű kérdésre sem tudnak válaszolni, hogy ki az 
az 5 fő, aki a titkárságon dolgozik, akkor el sem tudja képzelni hogyan működik a hivatal. Fel 
kell állni és el kell menni. Ilyet még nem látott. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy gondolta, a képviselő-testület alkalmatlan a feladatra és nem lehet velük együtt dolgozni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Van egy alkalmatlan polgármester, az ő bűne minden. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem a Fidesz képviselője nyert, ettől kezdve minden mindegy. Ez a lényeg. Mindenért meg 
kell küzdeni a testülettel. Még mindig az 1. napirendi pontnál járnak, mert keresnek fél stá-
tuszt. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, az Ügyrendi Bizottság elnöke és a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság tagja 17:02 órakor kiment az összevont bizottsági ülésről, így az Ügyrendi Bizottság 

létszáma: 1 fő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság létszáma: 4 fő, 
tehát mindkét bizottság határozatképtelen. 
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Barna Sándor levezető elnök 2 perc szünetet rendelt el. 

 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A 19,5 főből a polgármestert le kell venni, tehát csak 18,5 főt kell számolni. Borsiné Julika 
mindjárt megmondja. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Benkóné Julika? 
 
Borsi Sándorné, adóügyintéző: 
 
Elmondta a titkárságon van Ancsa, Márti, Maja és a polgármester úr. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ne ezzel keverd össze. 
 
Borsi Sándorné, adóügyintéző: 
 
Ez az önkormányzati jogalkotás, van az önkormányzati igazgatás: ott van Lajos. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nem jó vonalon van Julika, a vagyongazdálkodást ne keverje bele. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Csak a titkárságot kérdezte. A problémája, hogy a két munkaügyest egy-egy külön főnek 
számolja, holott ők ketten 1 státuszon vannak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A jegyző is itt van. 
 

Vita folyik a létszámról. 
 

Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Véleménye szerint a munkaügyeseknél van a hiba, mert a Kásáné Zsigó Márta helyén Roz-
mánné Anita van. 
 
Rozmánné Túri Anita, anyakönyvvezető és gyermekvédelmi ügyintéző: 
 
Tudomása szerint nem Kásáné helyén van, mert nem írta alá a papírt. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
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Attól, hogy nem írta alá, még az ő helyén van. Nem kívánt többet hozzáfűzni. Van a hivatal-
nak vezetője, akinek felelőssége, hogy a dolgozót hová osztja be. Nem a testület feladata. El-
írás lehet benne, de segítséget nem kap, sokat dolgozott rajta, de elismerést sohasem kap. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Vegyék le napirendi pontról ezt a témát és ha majd meg lesz ki az 5 fő, visszatérnek rá. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az 1. napirendi pont levételét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az 1. napirendi pont levételét. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az 1. napirendi pont levételét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
1. napirendi pont levételét. 

___________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az idősek nappali ellátása tárgyában 

Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Idősek nappali ellátása 3.000 fő feletti településen kötelező. A nappali ellátás pedig 10.000 fő 
feletti településen kötelező. Ez az a megállapodás, amit Kiskunfélegyháza készített. A terve-
zetben változtatás történt a tiszaalpári sajátosságokat figyelembe véve. Úgy gondolta, annak 
kell megmondani mit szeretne igénybe venni, aki a szolgáltatást kéri. Kérte, ne fogadják el ezt 
a tervezetet. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Neki kellett elkészíteni a tervezetet. Megkérte, csak a TTK. szerint kell módosítani semmi 
mást nem kell benne tenni. Nappali ellátásra nem volt igény, ezután sem lesz. Június 1-je volt 
a határidő elfogadásra, amennyiben nem fogadják el így ahogyan van, felborul a dátum. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy gyakorlatilag létrehoz egy mikrokörzeti társulást a két önkormányzat, en-
nek értelmében a normatívát a gesztorság kapja meg. 
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Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nincs társulás ebben az esetben, ez egy polgárjogi megállapodás. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ez világos, csak a 4-es pontban le van írva honnan biztosítja az összeget a működéshez. Ha 
van lehetőség, hogy ezt a pénzt helyben tartsák, akkor szervezzék meg. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A munkaszervezet megszűnt. Csak abban az esetben lenne bárki is finanszírozott, amely eset-
ben ténylegesen ellátott van. Ennek ellenére támogatja. Valamiféle szerződésnek lenni kell 
erre, ha mégis jelentkezne ellátásra szoruló, akkor legyen hová küldeni. A Gondozási Központ 
nem tudja bevállalni és így lenne egy jogsértő feladat, amely nincs ellátva. A Lajkó Gyöngyi-
nek elmondta, hogyha változtatás történik, akkor elküldi a módosítást és ők majd azt fogadják 
el a bizottságin, de ez nem lehetséges, mert Kiskunfélegyházán is ma van a bizottsági ülés. 
Egy felmondási határozatot kellene generálni, de ezzel nem tudnak mit kezdeni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A társulás megalakulásának okai, hogy Tiszaalpáron korábban működött az idősek nappali 
ellátása, amire akkor igény is volt, de közben megalakultak az idősek otthonai és így meg-
szűnt, viszont mint kötelező feladat itt maradt Alpáron. Erre alakult meg a mikrokörzeti társu-
lás a két település között. Nem tudja Félegyházán hogy veszik igénybe, de Alpárnak nem ke-
rült semmibe, mert nem vették igénybe. Ezért gondolták, hogy mivel a testület úgy döntött 
kilép a társulásból, megnézik és felmérik az igényt, amennyiben nincs fent kell tartani, mert 
így felelnek meg a törvényi előírásnak. Addig pedig ki lehet gondolni, hogy netán Lakitelek-
kel próbálnak társulni. Költséggel nem jár. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Biztos, hogy normatívával el van látva. Van mögötte személyi apparátus. A gesztor biztos 
kifizet valamit a Szivárványnak, amiért ezt a feladatot ellátják. A kötelező feladathoz jár fi-
nanszírozás. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A félegyházi önkormányzatnál a Szivárvány fel van töltve bizonyos létszámmal. Ha nem futja 
ki a szolgáltatási díjakat, akkor az önkormányzatnak ezért fizetni kell. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az együttműködési megállapo-
dás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el az idősek nappali ellátásáról szóló együttműködési megállapodást. 
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Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az együttműködési megállapodás elfogadá-
sát. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fo-
gadta el az idősek nappali ellátásáról szóló együttműködési megállapodást. 
 
 

Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 17:27 órakor távozott 
az összevont bizottsági ülésről. 

___________________________________________________ 
 

 
3.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület II. fél-

éves munkatervére 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Felsorolásra kerültek benne a testületi ülések időpontjai. Az ülések időpontjai 14:00 órára 
vannak beírva, de ezeket módosítani lehet 16:00 órára. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A Bársony Mihály Tekerőlantos találkozót módosítani kellene. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Augusztus 20-án lesz az ünnepi ülés, augusztus 25-én vége az igazgatási szünetnek. 1 hete 
lesz a hivatalnak, hogy kiküldjön 10-15 napirendi pontot 30-án. Javaslata, hogy szeptember 2-
3-4-én legyenek az ülések. Rá 3 hétre szeptember 23-24-25-én legyen a következő testületi 
ülés. Erre 4 hétre október 21-22. bizottsági és 24-én testületi ülés. A költségvetési koncepciót 
október 31-ig kell elfogadni, de itt novemberre van beírva, le kell húzni. 4 hétre rá november 
18-20-án és erre megint 4 hétre december 16-18-án kerülne sor az ülésekre. Így a határidőket 
is tudják tartani. Szeptember 4-ére kész program kellene a Tekerőlantos találkozóról. Novem-
berre a költségvetés módosítását 2013. évre kell javítani. Illetve a közmeghallgatást le lehet 
húzni, mert már megvolt az idén. A hatósági szolgáltatási díjakról szóló előterjesztést is ki 
lehet húzni, mert ezeket a díjakat nem a tiszaalpári testület fogja megszabni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Az augusztus 20-ai ünnepi ülés időpontjáról kérdezett, mert 16:00 óra került feltüntetésre, de 
ha korábbra hoznák, véleménye szerint jobb lenne reprezentáció tekintetében. Javasolta kez-
dődhetne 11:30 órakor. 
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Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Egyetértett. Az ülés kb. fél óra lenne, a tv-t meg kell hívni és utána pedig ebédre kerülne sor a 
Tiszatájban. A határozatba legyen benne, hogy az időpontok előre nem látható események 
miatt módosulhatnak. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a II. féléves munkaprogram mó-
dosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
179/2013.(VI.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének II. féléves 
munkaterve tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az írásbeli előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és a mellékletben foglaltak szerint a mó-
dosításokkal, a Képviselő-testület II. féléves munkatervét elfogadta. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert és Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt 
az abban foglaltak szerint a képviselő-testületi és bizottsági munka előkészítésére. Javasolta a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a II. féléves munkaprogram módosításának 
elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
41/2013.(VI.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tisza-
alpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének II. féléves munkaterve tár-
gyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az írásbeli 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és a mellékletben foglaltak szerint a módosítások-
kal, a Képviselő-testület II. féléves munkatervét elfogadta. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert és Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt 
az abban foglaltak szerint a képviselő-testületi és bizottsági munka előkészítésére. Javasolta a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
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4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat és a Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat között kötött megállapodás felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Elmondta, ebben nincs semmi hiba. Megdicsérte az aljegyző asszonyt. Ajtainé Marika kije-
lentette, abban az esetben, ha ezt a megállapodást a testület elfogadja, a CNÖ testületével nem 
fogja megszavaztatni és nem fogja aláírni a megállapodást. Sok gondot, problémát sorolt fel. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Bármennyire is nem akarja aláírni, mégis kellene erről beszélni. A testületnek kell megfogal-
mazni, hogy a javasoltakat tárgyalják meg és küldje el észrevételeit, tehát induljon el valami 
ezzel kapcsolatban. Mivel kapnak egy lap-topot, azt karba kell tartani, tehát az Ákost bele kell 
írni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Az elnök asszony indokai között szerepelt az is, miért kell neki felelősséget vállalni a lap-
topért. Véleménye szerint igenis felelősséget kell vállalnia érte, hiszen ő használja. Teljesen 
mindegy használt vagy új a lap-top. Az irodát hétfő, szerda, péntek 8-10-ig kapják meg. A 
határidő november 30. Költségvetési koncepció elkészítési határideje október 31. A február 
15-i időpont sem jó véleménye szerint, meg kell nézni. Az 5. b) és c) pontját is módosítani 
kell. Az érvényesítés az utalványra kerül rávezetésre vagy feltüntetésre. A felek együttműkö-
désénél Borsiné helyett Bálint Kata kerül. Hozzátette vannak benne még gépelési hibák, de 
majd azokat a jegyzőkönyvvezetővel kijavítják. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a megállapodás elfogadását a 
módosításokkal. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
180/2013.(VI.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának és Tiszaalpár Nagyközség Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az írásbeli előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és az együttműködési megállapodás ter-
vezetét a módosításokkal elfogadta. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá. 
Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a megállapodás elfogadását a módosítások-
kal. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
42/2013.(VI.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága Tiszaal-
pár Nagyközség Önkormányzatának és Tiszaalpár Nagyközség Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat együttműködési megállapodása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az írásbeli 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és az együttműködési megállapodás tervezetét a 
módosításokkal elfogadta. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá. 
Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 

 
5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Könyvtár nevének megállapítása tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Átadta a szót Ildikónak, mert erről már beszéltek korábban. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
 
Mielőtt átkerült a könyvtár az önkormányzathoz, addig volt egy neve, amiben benne volt a 
könyvtár szó és ez feljogosította arra, hogy a könyvtárak nyilvános listájára felkerült, ehhez 
kedvezmények is társultak. Ennek a támogatásnak a 30%-a volt felhasználható arra, hogy 
valamilyen felszerelést, bútort vagy apróságot vegyenek. Amikor az önkormányzathoz kerül-
tek, a könyvtárnak nem lett neve és ez már idén decemberben nem működik. Kérése az volt, 
hogy szervezeti egységként működhessen tovább a könyvtár és akkor jogosultak lesznek a 
támogatásokra, amelyekre egyébként most nem. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Mi lesz a neve? 
 
Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
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Tiszaalpár Nagyközség Könyvtára vagy valami hasonló. A másik lehetőség aljegyző asszony 
javaslatára, hogy önállósodjon az intézmény. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Önkormányzathoz és hivatalhoz nem lehet csatolni. Nem talált költséghatékony megoldást. 
 
Bolláné Csernák Csilla, az Ügyrendi Bizottság elnöke, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagja: 
 
Észrevételt tett. Teleház is működik a könyvtárban, ennek működése érinti-e a könyvtárat. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
 
Nem, mert csak odakerült elhelyezésre. 
 
Bolláné Csernák Csilla, az Ügyrendi Bizottság elnöke, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagja: 
 
Javasolta a Művelődési házhoz csatolni a könyvtárat. Ott van a Teleház is, illetve Kerekes 
Bandi intézi a művelődési ügyeket és turisztikai vezetője sincs az önkormányzatnak. Javasolta 
egy intézmény alá vonni az egészet. Erre kellene pályázatot figyelni. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
 
Kérte, aljegyző asszonyt egyeztessen ezzel kapcsolatban. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nem tartotta jó ötletnek az összevonást, pedig szakembereket tudna hozni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta a Kádár Lajos nevet a könyvtárnak, mert ő volt Tiszaalpár egyetlen írója. Ha valaki 
mindent szeretne tudni a korabeli időkről, olvassa el regényeit. Kádár Lajos Közösségi és Is-
kolai Könyvtár nevet javasolta. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Lehet, hogy egy író neve alkalmasabb, de a kötelezettség okán megfontolandó Pejtsik Béla 
neve is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Inkább az utcanevet adná vissza a Vak Bottyán helyett és a Kádár Lajos nevet a könyvtárnak, 
mert mégiscsak illendőbb hozzá, mint egy iskolaigazgatói név. Meg kellene kérdezni az utca-
lakókat. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
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Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az intézmények összevonási 
lehetőségnek vizsgálatát. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
181/2013.(VI.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a könyvtár, művelődési ház és Teleház intézmények összevonása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
felkéri a Polgármesteri Hivatalt a könyvtár, művelődési ház és Teleház intézmények összevo-
nási lehetőségének kidolgozására. Határidő: október 31. Javasolta a képviselő-testületnek el-
fogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az intézmények összevonási lehetőségnek 
vizsgálatát. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
43/2013.(VI.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a könyv-
tár, művelődési ház és Teleház intézmények összevonása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága felkéri a Pol-
gármesteri Hivatalt a könyvtár, művelődési ház és Teleház intézmények összevonási lehető-
ségének kidolgozására. Határidő: október 31. Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Támogatja a könyvtáros kérését, hogy maradjon önkormányzaton belül a könyvtár és akkor 
pályázatot sem kell kiírni. Ez az egyszerűbb megoldás. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
 
Utána néz, hogy meg tudják-e oldani. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem lehet megoldani, mert az Mötv. egyértelműen leszabályozza, melyek lehetnek egy ön-
kormányzat intézményei. Csak önálló egységként tudja elképzelni. 
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Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elhalaszthatják a holnapi napra is a döntést, akár fel lehet venni napirendi pontnak is. Azt is 
lehetne, hogy december 31-ig megbízással lenne Ildikó a vezető és ha az intézményi összevo-
nás mellett döntenek, akkor csak januártól kerülne módosításra. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem tudja, hogy a közalkalmazotti törvény a megbízást hogyan adja. Utána kell néznie. A 
közalkalmazott státuszokat mindig pályáztatni kell. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Igen, de itt jelen esetben átszervezés van. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Önálló intézményt hoznának létre. Egyet tud elképzelni, önálló intézményként már szervezet-
ben lévő dolgozó kapna megbízást. Lehetséges. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Esetleg a meglévő művelődési házhoz tennék önálló néven. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A művelődési ház sem önálló. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Támogatást akkor sem kapna. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Határozatot ebben nem hoznak, holnapra utána kell nézni, hogyan működjön tovább a könyv-
tár. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 

 
6.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a települési értéktár létrehozása tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
A kormányrendelet leírja, hogy 60 napon belül döntést hoz. Letelt a 60 nap. Kiskunfélegyhá-
zán megalakult a bizottság, 5 tagú. Lakiteleken a szeptemberi ülésre terjesztik elő. Javasolta 
fogadják el. 
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Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a települési értéktár létrehozásá-
nak elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
182/2013.(VI.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a települési értékhatár létrehozása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16) Korm. 
rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján úgy döntött, hogy létre kívánja hozni a települési értéktárat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy terjessze 
a Képviselő-testület soron következő ülése elé a Települési Értéktár Bizottság létrehozását. 
Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a települési értéktár létrehozásának elfogadá-
sát. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
44/2013.(VI.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a telepü-
lési értékhatár létrehozása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a magyar 
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16) Korm. rendelet 2.§ 
(1) bekezdése alapján úgy döntött, hogy létre kívánja hozni a települési értéktárat. 
 
Az Ügyrendi Bizottság felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy terjessze a Képviselő-
testület soron következő ülése elé a Települési Értéktár Bizottság létrehozását. Javasolta a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 

 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Társulás megállapodásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 
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Barna Sándor, levezető elnök: 
 
A határozat nem jó, mert a polgármester nevének kell szerepelnie, illetve a 2. pont egyáltalán 
nem kell. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság tagja és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Tiszteletdíjjal jár? 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nem tudja. Itt van egy társulási megállapodás. Arról kell dönteni, elfogadják-e az alapító ok-
iratot, illetve a 2. pontot. A társulási megállapodást kell megszavazni. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A hiba nem a hivatal hibája. A társulás készítette az előterjesztést, ezért van benne változtatás 
nélkül minden. Nem tudja megállapítani, hogy jó-e így, de holnapra felhívja az illetékest és 
megkérdezi tévesztés történt-e. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A tagok fel vannak sorolva. Arról van szó, hogy delegálják és egyúttal társulási elnök lesz. Új 
személy csak akkor töltheti be, ha a képviselő-testület jelöli, megválasztja és delegálja a társu-
lási tanácsba és ők választják be. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Alpárról ki lett delegálva?  
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Polgármester úr. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nem írja elő, hogy a delegált személy csak polgármester lehet. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A 4-es pontban le van írva, hogy a 2. pontot úgy ahogyan van el kell fogadni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Ő nem fogadja el. Csak törvényességi észrevételt tett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a határozattervezet nem véletlen van így leírva. 
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Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Az 1. pont annyiban módosul, hogy az alpári polgármester neve kerül be. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a megállapodás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
183/2013.(VI.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Kék-Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában 
 

1.)  Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a határozat 1. mellékletét képező, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, és felhatalmazza Dr. Vancsura 
István polgármestert annak aláírására.  

 
2.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottsága úgy dönt, hogy a módosuló Társulási Megállapodás szerint a „Kék-Víz”– 
Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Tanácsának önálló, szavazati joggal nem rendelkező tagjának delegálja Dr. Iványosi-
Szabó Andrást, egyben kezdeményezi, hogy őt a Társulási Tanács alelnöknek válassza 
meg. 

Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a megállapodás elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
45/2013.(VI.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a „Kék-
Víz”- Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodásának módosítása tárgyában 
 

3.)  Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága úgy 
dönt, hogy elfogadja a határozat 1. mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, és felhatalmazza Dr. Vancsura István 
polgármestert annak aláírására.  
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4.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága úgy 
dönt, hogy a módosuló Társulási Megállapodás szerint a „Kék-Víz”– Észak-Bács-
Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Tanácsának önálló, 
szavazati joggal nem rendelkező tagjának delegálja Dr. Iványosi-Szabó Andrást, 
egyben kezdeményezi, hogy őt a Társulási Tanács alelnöknek válassza meg. 

Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 
___________________________________________________ 

 
 
8.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az ortopédiai szakrendelés megállapodás-tervezete tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az ortopédiai szakrendelés ter-
vezetének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
184/2013.(VI.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az ortopédiai szakrendelés megállapodása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az ortopédiai szakrendelés megállapodását egészségügyi szolgáltató helyiség használatára 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a megállapodást kösse meg. Javasolta a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az ortopédiai szakrendelés tervezetének elfo-
gadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
46/2013.(VI.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az orto-
pédiai szakrendelés megállapodása tárgyában  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az ortopédiai 
szakrendelés megállapodását egészségügyi szolgáltató helyiség használatára megtárgyalta és 
elfogadta. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a megállapodást kösse meg. Javasolta a képviselő-
testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 

 
9.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés költségcsökkentésre (létszám) 
 Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
 Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
3 fővel lenne csökkentve a létszám. 1 státusz úgy megy el, amin nincs senki, kettő pedig úgy, 
hogy vannak rajta. 5 évig nem lehet létrehozni a státuszt. Egyre hívta fel a figyelmet, ameny-
nyiben elfogadásra kerül, úgy fogadják el, nehogy 1 hónapon belül az legyen mondva, hogy 
összeomlik a hivatal. Inkább csökkentsenek kevesebbet. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A gyermekjóléti társulási szerződésben, mivel Tiszaalpár a gesztortelepülés, a munkaszerve-
zet 1 főt takar, két feladatot ellátva. Egyik munkaügyi feladat, a másik a társulással kapcsola-
tos pénzügyi beszámoló készítése stb. Ezt kell megoldani. Az 1 főt Alpárnak kell biztosítania. 
De ez minden résztvevő önkormányzat költsége. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Munkaügyes biztosan lenne a hivatalban, akit fél állásban biztosítani tudnak, az a kérdés 
pénzügyes lenne-e? 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Természetesen úgy állapodtak meg Lakitelekkel, hogy új családsegítőst nem vennének fel 
egyik településre sem. Hivatali személyzetből kell megoldani. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Javasolta kivenni a köztisztviselői státuszt, a 2 ügykezelői pedig maradjon a tervezetben. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak Kacziba Sándor módosító javas-
latának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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185/2013.(VI.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentése tárgyában:  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az írásbeli előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és a szűkös költségvetési kere-
tek, valamint az átszervezési lehetőségek következtében a következőképpen döntött: 
 
2 fő ügykezelői álláshely megszüntetését rendeli el, melynek következtében a Tiszaalpári 
Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 17,5 főben határozza meg. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési 
pályázat 2013. évi II. ütemében a megvalósult létszámcsökkentések következtében támo-
gatási igény kerüljön benyújtásra az alábbiak szerint: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshe-
lyeken foglalkoztatott dolgozók – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megsza-
kítása nélküli – foglalkoztatásra a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő 
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új állás-
helyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói kö-
rén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményei-
nek tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és ennek 
ismeretében döntött az intézmények létszámcsökkentéséről a 2013. évre vonatkozóan. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshelyek legalább 
5 évig nem kerülnek visszaállításra kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívül – jogsza-
bályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság utasítja az aljegyzőt, hogy az álláshely megszűnését a 
2013. évi költségvetési rendeleten vezesse át. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pá-
lyázat 2013. évi II. fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről 
intézkedjen. 
Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az eredeti költségcsökkentés 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
186/2013.(VI.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentése tárgyában:  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az írásbeli előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és a szűkös költségvetési kere-
tek, valamint az átszervezési lehetőségek következtében a következőképpen döntött: 
 
2 fő ügykezelői és 1 fő köztisztviselői álláshely megszüntetését rendeli el, melynek követ-
keztében a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 16,5 főben határozza meg. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési 
pályázat 2013. évi I. ütemében a megvalósult létszámcsökkentések következtében támoga-
tási igény kerüljön benyújtásra az alábbiak szerint: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshe-
lyeken foglalkoztatott dolgozók – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megsza-
kítása nélküli – foglalkoztatásra a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő 
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új állás-
helyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói kö-
rén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményei-
nek tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és ennek 
ismeretében döntött az intézmények létszámcsökkentéséről a 2013. évre vonatkozóan. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshelyek legalább 
5 évig nem kerülnek visszaállításra kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívül – jogsza-
bályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság utasítja az aljegyzőt, hogy az álláshely megszűnését a 
2013. évi költségvetési rendeleten vezesse át. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pá-
lyázat 2013. évi I. fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről in-
tézkedjen. 
Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak Kacziba Sándor módosító javaslatának elfo-
gadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – nem fo-
gadta el a javaslatot. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
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Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az eredeti költségcsökkentés elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi javaslatot. 
 
47/2013.(VI.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Pol-
gármesteri Hivatal létszámcsökkentése tárgyában:  
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az írásbeli 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és a szűkös költségvetési keretek, valamint az át-
szervezési lehetőségek következtében a következőképpen döntött: 
 
2 fő ügykezelői és 1 fő köztisztviselői álláshely megszüntetését rendeli el, melynek követ-
keztében a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 16,5 főben határozza meg. 
 
Az Ügyrendi Bizottság továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 
2013. évi I. ütemében a megvalósult létszámcsökkentések következtében támogatási igény 
kerüljön benyújtásra az alábbiak szerint: 
 
Az Ügyrendi Bizottság nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az érintett álláshelyeken fog-
lalkoztatott dolgozók – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkü-
li – foglalkoztatásra a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshe-
lyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, il-
letve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál nincs lehetőség. 
 
Az Ügyrendi Bizottság nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményeinek tervezhető 
létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és ennek ismeretében dön-
tött az intézmények létszámcsökkentéséről a 2013. évre vonatkozóan. 
 
Az Ügyrendi Bizottság nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem 
kerülnek visszaállításra kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívül – jogszabályból adó-
dó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
Az Ügyrendi Bizottság utasítja az aljegyzőt, hogy az álláshely megszűnését a 2013. évi 
költségvetési rendeleten vezesse át. 
 
Az Ügyrendi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2013. 
évi I. fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről intézkedjen. 
Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
A képviselő-testülettel szavaztatják meg, amit a hivatalvezetés nem tesz meg. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
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Visszautasította az elhangzottakat. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság tagja és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Úgy érezte, ezt neki meg kellett szavazni költséghatékonysági szempontok miatt. Az iskolától 
átkerültek az emberek, de státuszt nem adta hozzá, tehát normatíva sincs. Ezzel nem ért egyet. 
Utána nézhettek volna ennek. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Ha nem nyer a pályázat, akkor az önkormányzat költségvetéséből kell kifizetni a végkielégíté-
seket. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Visszautasította, hogy ő vagy a polgármester úr azért készít ilyen előterjesztést, mert valakit 
ki szeretnének rúgni az állásából. Nem. Kizárólag költséghatékonysági szempont alapján dön-
töttek. Nincs más megoldás. A másik dolog pedig, valóban ha a köztisztviselői törvény úgy 
szól, hogy amely esetben megszűnik a munkaviszonya, akkor bizonyos összeg jár neki és nem 
lehet pénz nélkül elküldeni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Kérdése volt Csernus Tiborhoz, mennyibe fog kerülni a hivatalnak a végkielégítés. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Kb. fél évre 1.200.000 Ft/fő. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Olyan költségmegtakarításba bújtatott létszámcsökkentést csinálnak, amellyel lehet az 1 főnek 
az éves bérét ki kell pumpálni éves megtakarításokra. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A felmentési idő a letöltött hónapokhoz igazodik. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Tehát akkor nem biztos, hogy annyi lesz. 

___________________________________________________ 
 

 
10.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányza-

ti TT. Megállapodás 2. sz. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 
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Barna Sándor, levezető elnök: 
 
A melléklet első oldalán már módosított a megállapodás-tervezet. Majd a hibákat kijavítják a 
jegyzőkönyvvezetővel, mert nem szeretné, ha hiba maradna benne. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szeretné tudni, hogy ha ebből kilépnek, akkor mennyi lenne az elszámolás forintosítva. Nem 
kellene megszavazni. Ez a kilépés lehetőségéről szól. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a társulási megállapodás elfoga-
dását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a határozatot. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a társulási megállapodás elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság igen szavazat nélkül – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – nem fo-
gadta el a határozatot. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Várja azt a rendkívüli ülést, ami kb. 1 vagy 2 hét múlva lesz ebben a témakörben. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kérte, úgy döntsenek ilyen és ehhez hasonló kérdésekben, hogy ne kelljen összehívni rendkí-
vüli ülést. Azért sem, mert nem lesz itt. 

___________________________________________________ 
 

 
11.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
 Előadó: Barna Sándor, levezető elnök 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Elmondta pontosításként, hogy amikor az a szó szerepel, hogy végrehajtás, nem azt kell oda-
írni, hogy nyilatkozat megküldése, hanem nyilatkozat megküldve, bontás végrehajtva, pályá-
zat benyújtva stb. 
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Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a beszámoló elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
48/2013.(VI.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a lejárt 
határidejű határozatok tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta, 
és az írásbelivel egyezően elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájé-
koztatást. Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 

 
12.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Tisztázni kell, hogy Horti Sanyi bátyánk vezetője-e a Népdalkörnek vagy sem, mert ha igen, 
akkor adni kell neki a 35.000 Ft-ot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Annyi tiszteletet megérdemel, hogy Horti Sándor tanár úrnak szólítsák. Ez a minimum, amit 
megérdemel. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Erre azt válaszolta, hogy amikor az LMP-s képviselők elmentek tüntetni a Budai várhoz és ott 
ahogyan beszéltek, nem tudja polgármester úr mit szólt volna hozzá. Ne mondja meg senki, 
kit hogyan nevezzen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elég baj ez. Kikéri magának ezt a beszédet. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Azt nyilatkozta Horti Sándor tanár úr, hogy esze ágában sincs kiszállni a Népdalkörből, marad 
tag. Azért a pénzért a Népdalkör vezetője.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Június 4-ig van neki bér számolva. 
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Barna Sándor, levezető elnök: 
 
100 ezer forint, ami Tordára lett megszavazva. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem mentek ki, mert vezető nélkül nem utaznak, megmondták. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavaztak róla, hogy zúzott kőről konkrét árajánlat legyen. Nem történt meg. Kútfúrásról, wc 
kagyló dolog, családi napközinek is későn került elő a határozata stb. Azért kérte a tömegköz-
lekedés helyzetét, mert a közmeghallgatáson is panaszkodtak rá. Kérdezte, amire azt a választ 
kapta, hogy nem kell erről tárgyalni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Zajlik, folyamatban van, majd ősszel megnézik. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ne forgassa ki elnök úr a szavait. Nem az hangzott el, hanem, hogy erre az ülésre nem tudják 
előkészíteni a tömegközlekedéssel kapcsolatos előterjesztést. Egyeztetés szükséges hozzá. 
Nem tiltotta le, ne ez hangozzon el, mert nem így volt. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Rozmis János ügyében sem történt semmi. Csernus doktor azt mondta, vagy visszavonják a 
határozatot, vagy fellebbeznek. Játszóterek ügyében 2-3 héttel ezelőtt kérte, hogy tegyék 
rendbe őket. Az újfalusi játszótéren már lassan semmi sem marad. Ajtainé Marikával április 
30-án egy szerződést kötöttek a 8 alkalommal érkező dán delegáció vezetésére, még nincs 
aláírva. Tordaiaknak a pénz átutalásra került-e? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy tudja átutalásra került. 600 ezer körül került átutalásra. A Megyei Közgyűlés még 100 
ezer forintot megszavazott és az önkormányzatok keresztül szeretnék utalni. Folyamatban 
van. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Bolhapiac nettóba mennyi lett? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Árpád Népe Egyesület intézni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
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Novák Gábor arra kérte, mondja el: az autósiskolai bemutató 50.000 forintba került. Az iskola 
meg sem köszönte. Talán legalább annyit megérdemelnének. Ki határozza meg, hogy a 
szennyvízszállításért mennyit kell fizetni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az a baj, a tartályon nincs mérő. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Kérte, továbbra is az aljegyző asszonyt, hogy a határozatokat tartsák be. Legyen érte felelős 
személy. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Úgy gondolta nem fog hozzászólni, de mégis. Elmondta, egyetlen egy csoportvezetőt sem lát 
itt ülni. Hivatali feladatuk, hogy itt kellene ülniük.  
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Úgy tudja, aljegyző asszony mondta el Kapus Mártinak, mondja meg a csoportvezetőknek, 
hogy nem kell nekik jönni a bizottsági ülésre. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kapus Mártival nem találkozott ma, a múlt héten sem mondott ilyet neki. Nem tudja ki az, aki 
ilyet állít, valaki hazudik. A jegyzőkönyvvezetőnek az a feladata, hogy amikor elkészülnek a 
határozatok, akkor el kellene küldeni az értesülteknek. Csak tovább kellene küldeni elektroni-
kusan, vagy levélben. Ezt nem teszik meg, amikor meg felelősségre akar vonni ezért valakit, 
akkor azt kapja, hogy meri őt felelősségre vonni. Tehát mit is vár bizottsági elnök úr? Egyedül 
számolja meg a zúzott követ? Egyedül menjen felmérni? Az előterjesztéseket ő csinálja egye-
dül. Nem lehet egy személyben ezt a hivatalt irányítani. Ezt a pozíciót a jegyzőnek kellene 
betölteni és utána az aljegyző egy másik lehetőség. A tiszteletlenség az, ami a testület részéről 
fennáll, hogy nem hallgatják végig a másikat. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Elmondta az aljegyző feladatát: van egy SzMSz, amelyben le van írva, hogy a határozatokat 
tartsák be. Az aljegyző a törvényesség őre, tehát ő az, akinek hamarabb kellene mondani a 
képviselők felé, hogy nincs betartva a határozat, nem pedig fordítva. Senki sem foglalkozik a 
testületi határozatokkal. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyet lásson be a testület, két embertől várják el azt, amit 40-nek kellene elvégezni. Bartucz 
Istvánt hozta fel példának. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
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Akkor tud egy ember több feladatot elvégezni, ha utasítást adnak neki és nem neki kell kita-
lálnia. Így nem működik. Ő találja ki magának, hogyan oldja meg a feladatot és szakadjon 
annyi felé. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudja megoldatni a feladatot, mert például Pistinek beteg a lába. Nem tud kit ráültetni a 
gépre. Ennyi emberrel nem lehet megoldani ennyi feladatot. 

___________________________________________________ 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, az összevont Ügyren-
di Bizottság, valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nyílt ülése 19:35 órakor zárt ülés ke-
retében folytatódott tovább. 
 
 

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

/:  Győri István  :/ 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tagja 

 
 

 


