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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 3086/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2013. június 25-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Kádár Lajos Közösségi Ház 
 
Jelen voltak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
  Bolláné Csernák Csilla, 

Dr. Csernus Tibor, Győri István, 
Kacziba Sándor (5 fő bizottsági tag) 

  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
  Dr. Vancsura István, polgármester 
  Dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Külön megjelentek: Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs 

Biczók Mihály, nyugalmazott jegyző 
   Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
   Feketéné Bagi Tünde, a Motoros Egyesület tagja 

Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Kerekes András, hangtechnikus 

Madla János, építési vállalkozó 
   Magyar Imre, vendéglátói üzletvezető 

Németh Péter István, pályázati referens 
   Sztakó Ildikó, könyvtáros 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 17:15 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 7 bizottsági tagból 5 tag volt jelen. A bizottsági jegyzőkönyv aláírására Bolláné 
Csernák Csillát javasolta. Megkérdezte Bolláné Csernák Csillát, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Javasolta a 6. 7. 8. napirendi pontok levételét. Szavazásra bocsátotta javaslatát. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontok levételét. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Újak felvételét javasolta. Egyéb bejelentések elé felvenni javasolta a Holt-Tisza megvásárlá-
sát, a könyvtár témáját, ami tegnap is téma volt, gyermekjóléti és családsegítés előterjesztését, 
Árpád Népe Egyesület kérelmét és a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet. Egye-
bek után pedig zárt ülés következik. Előre kívánta venni a Tiszaalpári Motoros Egyesület és 
általános iskola kérelmét, utána Németh Projekt Iroda beszámolója, harmadik a Tiszaalpári 
napok, negyedik az iskolatető javítás, ötödik az alkotótábor, majd utána jönnének sorba elöl-
ről, amelyek kimaradtak. 
 
Szavazásra bocsátotta a sorrendi módosításokat és a napirendi pontokat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1) Előterjesztés a Tiszaalpári Motoros Egyesület kérelméről 

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

2) Beszámoló a Németh Projekt Iroda Kft. I. féléves munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

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

 
4) Előterjesztés az iskolatető javítás kérdésköréről 

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

5) Beszámoló a 2013. évi TAT. szervezéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
6) Tájékoztató Becseiné Bajáki Annával történő lakáscsere lehetősége tárgyában 

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

7) Beszámoló a Tiszaalpári bel- külterületi utak állapotáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
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Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

8) Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi közművelődési feladatainak 
ellátása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
9) Javaslat a lakhatatlanná vált ingatlanok miatt adódó problémák kezelésére 

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

 
10) Beszámoló a Tiszaalpári munkanélküliségről/foglalkoztatásról 

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

 
11) Beszámoló a helyi mezőgazdaság helyzetéről 

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

 
12) Előterjesztés Vajda Márta kérelméről 

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

 
13) Előterjesztés a KEOP szennyvíztisztító telep kültéri színe tárgyában 

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

14) Előterjesztés turisztikai vezető alkalmazása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

15) Előterjesztés a Holt-Tisza megvásárlása tárgyában 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
 Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 
16) Előterjesztés a könyvtár nevének megállapítása tárgyában 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
 Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 
17) Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzat Társulás alapítási folyamatáról 
 és szakfeladatainak engedélyezési eljárásáról 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
 Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 
18) Előterjesztés az Árpád Népe Egyesület kérelméről 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
 Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 
19) Előterjesztés a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv tárgyában 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
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 Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 

20)  Egyéb bejelentések 
 

21)  Előterjesztés az Önkormányzatnak felajánlott ingatlanok tárgyában (zárt ülés) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester/Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 

___________________________________________________ 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Motoros Egyesület kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszöntötte Feketéné Bagi Tündét. Ismertette az előterjesztést. Van-e hozzászólása? 
 
Feketéné Bagi Tünde, a Motoros Egyesület tagja: 
 
Nincs. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Motoros Egyesület kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
190/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Motoros Egyesület kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Motoros Egyesület VI. Motoros Találkozó megrendezéséhez hangtechnikai esz-
közökre (kezelő: Kerekes András), reflektorokra és Fiat Ducato járműre (sofőrrel) irányuló 
kérelmét megtárgyalta és elfogadta. A rendezvény időpontja: 2013. augusztus 10. 10:00 órától 
– 2013. augusztus 11. 05:00 óráig 
 
Határidő: 2013. július 30. 
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 
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5. Kerekes András hangtechnikus 

6. irattár 

___________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Németh Projekt Iroda Kft. I. féléves munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Részletezte a munkáját. Elmondta, január hónapban plusz 8 óra 
túlmunkája keletkezett Péternek, februárban 0, márciusban 13, áprilisban 6 óra, májusban 0, 
júniust még nem tudja. Jónak tartja a beszámolót. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
6. oldalon hibát vett észre: érvénytelen csatolás. Mire akar utalni? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A KEOP le van fújva?  
 
Németh Péter, pályázati referens: 
 
1 év múlva kap visszajelzést a pályázó. Tömegesen történnek fellebbezések, mások sem kap-
tak rá választ. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Mióta az állam kezébe került az iskola, nem nagyon lehet eligazodni ki az a csapat aki meg-
oldja a problémákat. Úgy gondolja a Tiszaalpári önkormányzatnak is kijár a figyelés. Péter 
ezeket is figyelhetné. 
 
Németh Péter, pályázati referens: 
 
Még év elején tájékozódott ebben az ügyben, hogy a megyei kormányhivatal fogja felvállalni 
a feladatot az épületállapotok felméréséhez. Ehhez vettek fel műszaki embereket is. Pontos 
statisztikát nem ismer, a szándék még nem indult el, hogy minden tankerületben érzékelhető 
legyen. Úgy hallotta, hogy egyelőre a járásokra koncentráltak ezek a team-ek. Most már ezek 
rendbe vannak és ezután következnek a tankerületek. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ezzel kapcsolatosan készítettek mérleget? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
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Itt van leírva. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mielőtt egy pályázatot megírnak, úgy kell egyeztetni, hogy a pályázat díja legyen fontos. 20 
millió forint kb. Vannak Leader pályázatok, általában kistérségben ezek biztos pénzek. A 
közbeszerzési eljárás mennyire biztos volt? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, Újfalu szíve elkészült, ez a Kádár Lajos Klub. Úgy tudja, még nem volt itt kihelye-
zett bizottsági ülés, most megtörtént. Kérte polgármester urat, ebben az évben legalább egy 
testületi ülést is tartsanak itt. 
 
Szavazásra bocsátotta Németh Péter beszámolójának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
191/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Németh Projekt Iroda Kft. I. féléves munkájának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Németh Projekt Iroda Kft. I. féléves szakmai munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadta. 
 
Melléklet: Szakmai beszámoló (2013. I. félév) 
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. Németh Péter pályázati referens 

6. irattár 

___________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont 
 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Június 17-én 16 óráig lehetett leadni a vendéglátási pályázatokat. Egyetlen egy érkezett Ma-
gyar Imrétől. Felbontotta és felolvasta az ajánlatot. 135 ezer forintot ajánlott fel. Kérte fogad-
ják el, tavaly is és két sportnapon is megfelelő árukészlettel és kiszolgáló személyzettel vett 
részt. Ráadásul, ami nem utolsó szempont, hogy kocsmai áron adja az áruját. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az ott eredetileg vállalt sátor is működőképes. 
 
Magyar Imre, vendéglátói üzletvezető: 
 
Természetesen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Magyar Imre vállalkozó ajánlatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
192/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Napok 2013 rendezvény vendéglátási feladatainak tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Falunapok vendéglátási feladatait megtárgyalta és Magyar Imre pályázatát elfo-
gadta.  
 
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. Kerekes András hangtechnikus 

6. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 

7. irattár 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A programtervvel kapcsolatban elmondta, a határozattervezet módosításra szorul. Határidő: 
július 31. Tehát lényege, hogy ne kelljen ehhez még egyszer egy ülést összehívni. Tordai est 
mikor lesz? 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
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Azért nem lett ráírva, mert biztosat kell tudni. Még nem tudják jönnek-e a Tordaiak.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bugaci Tanyaszínház csúszik 18 órára, a focimeccs időpontja is kérdéses. 
 
Szavazásra bocsátotta Tiszaalpári Napok programjának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
193/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2013. évi Tiszaalpári Napok programterve tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Napok 2013. évi rendezvényének előzetes programját és a képviselő-testület 
által a költségvetésbe erre a célra elkülönített összeg felhasználását megtárgyalta és elfogadta. 
Felkéri Kerekes András hangtechnikust a végleges program és időpontok meghatározására, 
Dr. Vancsura István polgármestert és Barna Sándor bizottsági elnököt pedig ennek elfogadá-
sára és az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására. 
 
Határidő: 2013. július 31. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Barna Sándor bizottsági elnök/Kerekes András 
hangtechnikus 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3. Igazgatási csoport 

4. Vagyongazdálkodási csoport 

5. Kerekes András hangtechnikus 

6. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 

7. irattár 

___________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Előterjesztés az iskolatető javítás kérdésköréről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgármester úr mutatott egy papírt, amin csak iskolatető javítás volt feltüntetve 7 millió fo-
rint és 3,5 millió forint nettóban. Sor került egy iskolabejárásra és Madla úr elkészített 2 ár-
ajánlatot. Bruttó 15 millióról készült és egy csökkentett 10 millióról. Elmondta, Félegyháza 
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átadta iskoláit a KLIK-nek, 125 milliót fizet. Ők azért adták át, hogy ne kelljen felújításokat 
csinálni. Pénzük sincs rá, de nem is akarják ők csinálni. Ez a KLIK feladata megcsinálni. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Az önkormányzatnak nem úgy kell csinálnia mint a struccnak, hogy beledugja a fejét a ho-
mokba. Nem tagadhatják le és tudják, hogy 26 millióból nem jön ki az iskola. Nem tudják, 2 
év múlva hogyan veszik vissza. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mennyibe került a működtetése az utóbbi években? 
 
Biczók Mihály, nyugalmazott jegyző: 
 
Jelentős összegbe került az utóbbi években, a jelen helyzetet nem ismeri. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolja, van benne egy érdekes felhang, hogy 42 millióval kellett az önkormányzatnak 
kiegészíteni és még nyúljon a zsebébe. Elvitte magával a működtetést, béreket stb. Sok a 25 
millió forint. Működőképesen van lefektetve jelen állás szerint. Lehet nem a tankerületi igaz-
gatóval kell felvenni a kapcsolatot, mert nem kompetens személy. A kormányhivatalnál kell 
érdeklődni. A 25 millió teljesen az épületre van átadva fenntartási költségre, az épület működ-
tetésére. Meg kell nekik oldani. 
 
Biczók Mihály, nyugalmazott jegyző: 
 
A jelentősebb karbantartási munkák sohasem szerepeltek benne. Azt mindig az önkormányzat 
külön költségvetésben tüntette fel. A régi épületrész valóban kezd életveszélyessé válni kívül-
ről. Az önkormányzatnak minden formában meg kell javíttatni, mert 4-500 gyerek jár oda. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, évzárón a tankerület vezető asszony elmondta, hogy fognak pályázni épület felújí-
tásra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jelenleg nincs ilyen pályázat. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Általánosságban a pedagógus bért elvitték, lényeg, hogy mindent visznek ilyenkor. Az egyik 
esetben használják, a rezsi az önkormányzat része, vagy mindent visznek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tetőnél kell kezdeni, ami 1,5 millió forintba kerül. A másik ugyanaz mint az előző, csak egy 
négyrétegű festéket tesz rá. Illetve van még Madla úré is, amely szintén jó ajánlat. Ne vessék 
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el a dolgot, hogy az önkormányzat csináltassa meg. Véleménye szerint fel kellene kérni a 
KLIK-et, hogy csinálják meg. Ha nem, akkor még mindig van alternatíva. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Leginkább a jegyző úrral ért egyet. Fel kell venni a kapcsolatot, hogy maradt-e neki a 25 mil-
lióból erre a célra. Kölcsönösen pályázzon az önkormányzat az iskolával. A 25 millió csak 
karbantartási összeg. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, mit foglaljanak a határozat-tervezetbe: felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, 
hogy a KLIK-el vegye fel a kapcsolatot megoldási alternatívák elkészítéséhez. 
 
Szavazásra bocsátotta az iskolatető felújítása kérdésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
194/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola tetőfelújítási és egyéb felújítási 
munkálatai elvégzésének tárgyában:  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a KLIK-el vegye fel a kapcsolatot a megoldá-
si alternatívák elkészítésével kapcsolatosan. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Beszámoló a 2013. évi TAT. szervezéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, az előzményeket olvashatták, amit a tankerület vezető asszony írt. Problémája, 
hogy vannak újonnan felújított épületek, mint például az óvoda, Kádár Lajos Klub, új piac. 
Nem tudja, hogy be lehet-e engedni a vendégeket. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Pontosan a leírt jogszabályok leírják, hogy alkalmi jellegű elszállásolásról van szó, tehát nem 
arról van szó, amit leírtak. Gyakorolhattak volna gesztust, de nem tették meg. Informálisan 
volt erről szó, amennyiben az óvodában kerülnek elszállásolásra, kizárólag csak ezt vegyék 
igénybe. 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ha az iskola alkalmatlan a befogadásra, akkor az óvoda még alkalmatlanabb. Főleg, hogy 
használatban van. Nem tudja elképzelni, hogy ez technikailag megoldható. Nem fog hozzájá-
rulni. Nem ajánlották fel ezt a lehetőséget. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az önkormányzat csak felajánlotta a lehetőséget. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
19 évig működött ez a dolog az iskolában. Ez a 20. évforduló. Az a kérdés, hogy ezt megtud-
ják-e rendezni vagy sem. Bejárták az óvodát. Teljesen elszeparálható az a rész, ahol elhelye-
zésre kerülnének a vendégek. Tornateremben lenne kb. 10 fő és van még 7 kisebb terem, tehát 
25 főt el tudnak helyezni, hogy az óvoda működését nem zavarnák. Az alkotásnak a Kádár 
Lajos Klub lenne megjelölve, ami egy zárt rész, illetve étkezés a konyhán. Nincs más lehető-
ség. Bérelni lehetne, de erre keret nincs. Az elmúlt években olyan jó kapcsolat alakult ki, 
hogy nem kellene annyiban hagyni. Katasztrófahelyzetben is megnyitják az iskola épületét. 
Inkább a felelősségtől félnek, pedig mindenért felelősséget vállalt volna az önkormányzat, 
még az üzemeltetési költségekért is. Az iskola alapító okiratát kellene módosítani, de jelen 
pillanatban nem lehetséges. Az időpont még kérdéses. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ő sem támogatja, hogy az óvodába kerülne az elszállásolás. A tisztálkodási feltétel kérdéses 
számára. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A tornaterem mellett van erre lehetőség. 
 
Biczók Mihály, nyugalmazott jegyző: 
 
A továbbiakban elmondta az Alkotó táborral kapcsolatos tudnivalókat. Őt kérték fel a tábor 
szervezésére. Nagyon sokan vettek részt éveken keresztül az alkotások elkészítésében, min-
degyik Tiszaalpárról szól. Nem tapasztalta, hogy bármi probléma merült volna fel az évek 
során. Mindent meg lehet oldani, kemény szervezési feltételekkel. Nem lehet másképp meg-
csinálni csak felelősséggel. Időpontja július 15-29. Ha nem felel meg a félegyháziaknak és 
budafokiaknak ezekkel a feltételekkel, akkor akár el lehet halasztani is. Az önkormányzat a 20 
év alatt kb. 4-500 db alkotást kapott, amely mind az önkormányzat tulajdonában van és nem 
kevés értéket képviselnek. Július 24-én szeretné megszervezni a kiállítást a 20 év alkotásaiból. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyetért azzal, hogy meg kell szervezni a tábort. Az idegenforgalmi adót mindenkinek ki kell 
fizetni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
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Kereskedelmi szálláshelyen, de nem itt. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az iskola is úgy került átadásra, hogy a testület nem is tudott róla. Hatalmas károkat okozva 
ezzel az önkormányzatnak. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az iskolaigazgató sem szólalt fel ebben a témában, hogy problémája lenne és megoldási ja-
vaslatokat sem tett az önkormányzatnak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Orbán Viktorral egyetért, hogy a jogászok tanítását meg kellene szüntetni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Valójában ott vannak még a felújítási munkálatok, amelyek az elszállásolás ellen szólnak. 30 
éve nem voltak kifestve az emeleti termek, illetve a tanári sem. 
 
Biczók Mihály, nyugalmazott jegyző: 
 
Holnap jön a két tanár úr és csak akkor kerül megrendezésre a TAT, ha ők ezekkel a feltéte-
lekkel vállalják. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az alkotótáborról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
195/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2013. évi Tiszaalpári Alkotó Tábor szervezésének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2013. évi Tiszaalpári Alkotó Tábor szervezéséről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogad-
ta. Felkéri Biczók Mihály nyugalmazott jegyző urat a szervezésre. 
 
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 
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5. Biczók Mihály nyugalmazott jegyző, szervező 

6. Barna Anita szociális ügyintéző 

7. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 

8. irattár 

___________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Tájékoztató Becseiné Bajáki Annával történő lakáscsere lehetősége tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Arany János u 4. sz. alatti ingatlan tulajdonosával 5.800.000 forintért kívánja elcserélni az 
ingatlant. Kíván-e ezzel a lehetőséggel élni az önkormányzat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
  
Ennek megvételével megoldható lenne a gépeknek az elhelyezése, hiszen a mögötte lévő in-
gatlan is az önkormányzaté. Nem kevés pénz, de szükség lenne rá. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ezzel az ingatlannal lehet kezdeni valamit. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindig vannak raktározási gondok. Selejtezés is lesz, de mindig probléma ezek megoldása. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Van szintkülönbség is az épületben. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A két épület között van szintkülönbség, de épületen belül nincs. Az előtte lévő utat kell feltöl-
teni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az épület másodlagos. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Akkor pedig túl sok az ára. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
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Van olyan helyiség, mint például a garázs, ami tele van irattal. Ha az felszabadulna, akkor a 
gépekkel be tudnának állni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A másik alternatívával volt számolás, ha a tűzoltó szertárat átalakítanák? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nagyon kicsi, nem elég. Meg kell nézni, csak a tárcsa mekkora helyet foglal el. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint nem éri meg 5.800.000 Ft-ért. Nem szabad felvállalni, mert lefelé megy a 
költségvetés. Rengeteg ingatlan került elfecsérlésre. Valaki ebből hasznot akar húzni. 
4.300.000 forintos nyilvántartásba volt az a dupla ingatlan, amit Dr. Vancsura Zoltán felvásá-
rolt 800.000 forintért. Utána a kerekdombi ingatlan épült fel, most meg ez. Nevetségesnek 
tartja ezeket a dolgokat, a Tiszát is annak tartotta. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte jegyzőkönyvbe venni ezeket a vádakat. Abból a bontott épületből épült. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor ne állítson valótlanságot. Nem is ide tartozik. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a lakás megvételének elfogadását 5.800.000 forintért. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
– nem fogadta el a lakáscsere lehetőségét, így a következő határozatot hozta: 
 
196/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Becseiné Bajáki Anna lakáscsere kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Becseiné Bajáki Anna lakáscsere kérelmét megtárgyalta és visszautasította. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 
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1. dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3. Igazgatási csoport 

4. Vagyongazdálkodási csoport 

5. Becseiné Bajáki Anna 

6. irattár 

___________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári bel- külterületi utak állapotáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem arról kellene beszélni, hogy kell-e zúzott követ vásárolni. Azt mondta Bartucz István, 
nem is tud erről a határozatról. Itt vannak az árajánlatok. Most azonnal szavazni kell 50 tonna 
zúzott kőről 200.000 forintért, tonnája csak 4.000 forint. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Ebből meg lehetne csinálni azokat a feladatokat, amelyek a legsürgetőbbek. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A három polyákfalusi utcát kell rendbe tenni. Ott nem lesz szennyvízelvezetés. A Kádár Lajos 
ház bejáratát szükséges megcsinálni. A buszokat be lehet egyáltalán ebbe az utcába engedni.  
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló és zúzott kő vásárlásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
197/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a tiszaalpári bel- és külterületi utak állapotának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári bel- és külterületi utak állapotáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
Megbízza Bodor Ádámot, a Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy 200.000 Ft össze-
gért vásároltasson zúzott követ és dolgozzon ki ütemtervet a felhasználására. Egyeztessen 
Barna Sándorral, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökével az ütemtervről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 
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1. dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3. Igazgatási csoport 

4. Vagyongazdálkodási csoport 

5. Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 

6. irattár 

___________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi közművelődési fela-
datainak ellátása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. Ha majd a pályázatot esetleg megnyeri valaki, akkor vázolja fel, 
hogy ezt a 4 millió forintot hogyan tudná nullára kihozni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A Teleház információs pontot kihúzásra javasolja, tekintettel arra, hogy 2 hónapja próbálkoz-
nak, hogy a könyvtárral egy megállapodást létrehoznának. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a közművelődési feladatokról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
198/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi közművelődési feladatainak 
ellátása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi közművelődési feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót 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. Barna Anita szociális ügyintéző 

6. irattár 

___________________________________________________ 
 
 

9.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Javaslat a lakhatatlanná vált ingatlanok miatt adódó problémák kezelésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgármester úr április 5-én megírta a levelet, 12 ingatlanról kapott értesítést a hivatal. Felszó-
lították a tulajdonosokat, hogy amennyiben bontás szükséges, akkor bontsák le, ha helyreállí-
tás, akkor végezzék el. 5.000-500.000 forint közötti bírságot büntetést szabhatnak ki. 4. pont-
nál Halász u. 3. szám alatti házat a kft. bontja le. Milyen hitelezésről van szó? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Az ingatlan tulajdonosa fog fizetni a kft-nek. Azt a pénzt, amit az önkormányzattól kamat-
mentes kölcsönként felvesz. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A polgármester egy személyben dönthet róla, hogy nem kell visszafizetnie. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Fontossági sorrendet kell felállítani. Hogy lehet az, hogy a kft. bead egyik ház lebontására 
100.000 forintos ajánlatot, a másikra 550.000 forintosat, a harmadikra 120.000 forintosat. 
Óriási különbséget lát a kettő között, pedig egyik ingatlan sem nagyobb a másiktól. 
 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: 
 
Mert a vályogot nem lehet újrahasznosítani, el kell szállíttatni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mennyibe kerül az elszállítása? 
 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: 
 
5 m3 elszállítása 25.000 forint. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazni nem kell, tájékoztató jellegű volt. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
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10.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Beszámoló a Tiszaalpári munkanélküliségről/foglalkoztatásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a beszámolót. Elmondta, véleménye szerint hiányos. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Mivel a foglalkoztatottakról beszámol, nyilván a fennmaradó rész a munkanélküliek. Indirekt 
módon csak foglalkozik vele. 
 
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: 
 
199/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a tiszaalpári munkanélküliség, foglalkoztatás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a tiszaalpári munkanélküliségről, foglalkoztatásról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogad-
ta. 
 
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 

___________________________________________________ 
 

 
11.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Beszámoló a helyi mezőgazdaság helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ebben egyetért polgármester úrral, hogy Tiszaalpár szívéről beszélgetnek, ha a mezőgazda-
ságról van szó. Ismertette a beszámolót. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A mostani földtörvény sem ad az önkormányzatoknak ilyen tekintetben szerepet. A település 
élettere lenne. Ajánlja mindenki figyelmébe, az interneten elérhető Tiszaalpár a 80-90-es 
években c. videot. Ahhoz képest katasztrofális helyzet van. Az emberek nem tudnak mit kez-
deni kisebb földterülettel sem. Persze, hogy nő a munkanélküliség. Ki kellene használni Alpár 
jó adottságait. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Az ő véleménye is az, hogy a mezőgazdaság és a munkanélküliség összefügg, ezzel valamit 
kezdeni kell. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Gazdaságosan termelni nem lehet kisipari módszerekkel a mostani árak mellett. Ez felelőtlen-
ség. 
 
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: 
 
200/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a falugazdász 2012. évi beszámolója tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az írásbeli előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és a falugazdász tevékenységéről szóló 
2012. évi beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Pap Imre falugazdász 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3. Igazgatási csoport 

4. Vagyongazdálkodási csoport 

5. Pap Imre falugazdász 

6. irattár 
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___________________________________________________ 
 
 

12.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Előterjesztés Vajda Márta kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Thököly utcán lévő házak előtt kátyúk sorozata van. Szeretné kérni ennek helyreállítását, 
illetve sebesség és súlykorlátozást az útra. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
A ház háta mögött van egy csatorna, ha oda bevezetik a vizet, onnan hová fog elfolyni. Azért 
repedezik a ház, mert mind aláfolyik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Önkormányzati hiba is, hogy a fő úti csatornának a vízszintje a befogadó képesség felett 50 
cm-el - 1 méterrel magasabban van. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a csapadékvíz elvezetés megoldásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 

___________________________________________________ 
 
 

13.) Napirendi pont 
 
Tárgy: Előterjesztés a KEOP szennyvíztisztító telep kültéri színe tárgyában 
Előterjesztés: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ez a fontos. Az nem, hogy hány m3-es lesz, milyen technológiát fognak alkalmazni? Mennyi-
re tisztítják meg a vizet, stb? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Szavazásra bocsátotta a szín elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
201/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú pályázat szennyvíztisztító telepének 
külső burkolati színvilága tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és 
tisztítása a település vonzó természeti környezetének felszíni és felszín alatti vizeinek meg-
óvásáért” c. pályázat szennyvíztisztító telepének külső burkolati színvilágát megtárgyalta, és 
az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 

14.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Előterjesztés turisztikai vezető alkalmazása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Havi fix nettót nem szabad megadni. Óvodásoknak, nyugdíjasoknak más összeget kell fizetni. 
Alkalmanként 5.000 forintot javasol neki.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kicsit másképp gondolkodik. Ez egy olyan feladat, amelyet a kft. is el tudna látni, önálló fela-
datként. E tekintetben a szállás, az étkezés, a víz, a lovasok és még sorolhatná, nincsenek ki-
használva. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ezt így nem lehet megszavazni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Olyanba is gondolkodott, hogy megbízzák 1 hónapra és előterjesztést ír, vagy a közművelődé-
si ügyintéző kidolgozza, hogy óvodás, iskolás, nyugdíjas mennyiért jön. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A legegyszerűbb lenne, ha a bevételnek egy részét kapná Marika. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Igény van rá, folyamatosan jönnek. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Köztes megoldásként javasolta, hogy átmenetileg bízzák meg. Aztán ki kell dolgozni egy 
koncepciót. Egy külső szakembert kell felkérni arra, hogy kidolgozza. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Állapítsanak meg bruttó 6.500 Ft-ot egy csoport által befizetendő összegnek. A munkabére 
bruttó 5.000 Ft-ba férjen bele csoportlétszámtól függetlenül. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Határidő legyen benne. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Határozatlan időre, vagy erre a szezonra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2013. július 1-jétől - december 31-ig megbízást köt bruttó 5.000 Ft ellenében.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy bruttó 6.500 Ft. ellenében vállalják a szolgáltatást. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Hiányzik egy művelődésszervező a faluban, mert ezt el tudná látni, házon belül kötelező jel-
leggel. Kérdés az, ha holnap jönne valaki ugyanilyen igénnyel, hogy tudják elutasítani vagy 
szerződésbe csalni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a megbízási szerződés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
202/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Ajtai Elemérné turisztikai feladatok ellátása, megbízási szerződés elfogadása 
tárgyában:  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Ajtai Elemérné, 6066 Tiszaalpár, Deák F. u. 51. szám alatti lakossal 2013. július 1-jétől 2013. 
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december 31-ig terjedő időtartamra megbízási szerződést kíván kötni Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat turisztikai vezetési feladatainak ellátására bruttó 5.000,- Ft/alkalom díjazás 
ellenében. 
Egyúttal meghatározza, hogy az önkormányzat által nyújtott turisztikai szolgáltatás csopor-
tonként bruttó 6.500,- Ft ellenében kerüljön vállalásra. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megbízza dr. Vancsura István polgármester urat a megbí-
zási szerződés megkötésére. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 

15.) Napirendi pont 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Holt-Tisza megvásárlása tárgyában 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
 Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Amennyiben jogilag lehetséges, hogy az önkormányzat nevére 
kerüljön, akkor foglalkozzanak vele. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ebben a kérdésben már 10 évvel ezelőtt lépéseket tett. Azóta a jogszabályi környezet nem 
sokat változott. Területrész átcsatolásáról van szó, csak ebben az esetben megyehatár is válto-
zik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Véleménye, hogy ezért pénzt adni nem szabad. Tiszaalpárnak nincs kompetenciája Tiszasas-
tól elvenni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a megvétel elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
203/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Holt-Tisza területének megvásárlása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
kezdeményezi Tiszasas Község Képviselő-testületénél a tiszaalpári Holt-Tisza 32 ha 1430 m2 
területének átadását Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat részére, amennyiben jogilag le-
hetséges az, hogy a terület Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat nevére kerüljön. Javasolta 
a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
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16.) Napirendi pont 
 
 Tárgy: Előterjesztés a könyvtár nevének megállapítása tárgyában 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
 Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztés lényegét. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Az Mötv. kötelezően meghatározza országszerte mindenütt Településnév-i Polgármesteri Hi-
vatal lehet a neve egy hivatalnak. Így lett Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal, ehhez könyvtárat 
nem tud csatolni. Közalkalmazottat nem tud alkalmazni csak köztisztviselőt, vagy munka-
szerződéssel foglalkoztatott közalkalmazottat. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
 
Csanyteleken a hivatal szmsz-ében átruházták a jegyző asszonyra a feladatellátást, ugyanak-
kor megállapodást kötöttek a könyvtárral, hogy a kiegészítő normatívákat rajtuk keresztül 
kaphassa meg az intézmény. A hivatalnak is van egy szmsz-e, a könyvtárnak is van szmsz-e, 
amelyben minden rögzítve van a megfelelő módon. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Szívesen megnézi a szabályzatokat, mert nem igazán tudja elképzelni, hogyan oldották meg a 
beintegrálást. Holnap visszatérnek erre, mert látnia kell a dokumentumokat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lezárta a napirendi pont tárgyalását. 

___________________________________________________ 
 
 

17.) Napirendi pont 
 
 Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzat Társulás alapítási 
 folyamatáról és szakfeladatainak engedélyezési eljárásáról 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
 Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szíve szerint levenné napirendről, mert most kapták meg és így nem tud szavazni az előter-
jesztésről. Holnap visszatérnek rá. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
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Összefoglalt részletesen benne mindent. Meg kell alkotni egy megállapodást a végrehajtás 
tekintetében. A szakmai programokat is megalkották. Nyárlőrinc is csatlakozni fog szeptem-
bertől. E-mailben átküldik a hiányzó anyagot még ma. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lezárta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kapnak ennyi haladékot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Igen. 

___________________________________________________ 
 
 

18.) Napirendi pont 
 
 Tárgy: Előterjesztés az Árpád Népe Egyesület kérelméről 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
 Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Emlékmű elhelyezési kérelemről volt szó. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Csak nehogy Vancsura Zoltán telkére legyen felállítva és utána meg kelljen venni az ingat-
lant. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
204/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Árpád Népe Egyesület emlékmű elhelyezési kérelmének tárgyá-
ban  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Árpád Népe Egyesület emlékmű elhelyezési kérelmét megtárgyalta és elfogadta. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
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___________________________________________________ 
 
 

19.) Napirendi pont 
 
 Tárgy: Előterjesztés a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv tárgyában 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
 Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Határidőből kicsúsztak ismét. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Bársony Lajos ügye lett volna, de mivel betegszabadságon van, ezért ő tájékoztatta a kor-
mányhivatalt erről, így kaptak haladékot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a terv elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
205/2013.(VI.25.) Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálko-
dási tervének elfogadása tárgyában:  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az írásbeli előterjesztésben foglaltakat a melléklettel együtt megtárgyalta, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal 3480-1/2013. számú törvényességi felhívásával egyetért. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, 
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
Közép- és Hosszú távú Vagyongazdálkodási Tervét. Javasolta a Képviselő-testületnek elfoga-
dásra. 

___________________________________________________ 
 
 
 

20.) Napirendi pont 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Ajtainé Marika írt egy levelet a kormányhivatalnak, amire megküldték a választ. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ma olvasta. A CNÖ részéről beadott levél hiányos volt, mert utalt arra, hogy folyamatosan 
tárgyal róla a testület. Ezt meg is beszélte a törvényességi felügyelettel. A levélben az áll, 
hogy jogszabály alapján kell biztosítani a feltételeket. Le kell ülni ebben tárgyalni. Tájékoz-
tatni kell a törvényességi felügyeletet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két igénye van Marikának a lap-top és az idő biztosítása. Mindkettőről döntött a testület. A 
lap-topról nem volt szó, hogy újat kapna. Arra kellene koncentrálni miben tudnának segíteni 
nekik. Nem érti a logikát, mert azt kérte ne változtassanak rajta, nem tudja miért, mert a tör-
vények is változtak. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Rövid határidővel le kell zárni, mert nem lesz több ülés a nyáron. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A megállapodást tudják támogatni, ha nekik ez nem felel meg, akkor majd jelzik. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Az CNÖ-t is el lehet marasztalni, mert ők sem egyeztek meg az önkormányzattal. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Javasolta, ezzel a tartalommal történő elfogadását, megkötését. A minimális módosításokat 
amit kérnek, és belefér a jogszabályi keretbe, felhatalmazzák a polgármester urat, hogy vé-
gezzék el és nem kell ezért a testületet összehívni. Ezzel együtt fel tudják hatalmazni a pol-
gármester urat, hogy írja alá. Határozatot is lehet róla hozni, hogy a CNÖ is tárgyalja, ameny-
nyiben nem, akkor az önkormányzat úgy gondolja a megállapodás létrejöttéért mindent meg-
tett. A másik a Teleházzal kapcsolatos megállapodást is tisztázni kellene. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A hivatalnál van elég létszám és program is van a bérek könyvelésére. A tiszteletdíjak már két 
hónapja nincsenek kifizetve. Vagy akkor azt kell mondani, fél évenként van kifizetés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lezárta a napirendi pont tárgyalását. 

___________________________________________________ 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Rövid beszámolót tartott az elmúlt fél évről. Minden bizottsági tagnak megköszönte az aktív 
részvételt. 
 
Mivel több kérdés nem volt és hozzászólás nem történt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
nyílt ülését 20:35 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább. 
 

K.m.f. 
 
 
 
         /:  Barna Sándor  :/                                           /:  Bolláné Csernák Csilla  :/ 
                    a bizottság elnöke                                                     a bizottság tagja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


