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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3244/2013. 
 
 
 

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

Bizottságának, valamint Ügyrendi Bizottságának 2013. július 11-én tartott össze-
vont üléséről. 

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

Bolláné Csernák Csilla az Ügyrendi Bizottság elnöke, Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsági tag 

 Győri István Ügyrendi Bizottsági tag, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
 Kacziba Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 

 Dr. Puliusné Sárdi Mária Ügyrendi Bizottsági tag, Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsági tag 

 (3 fő Ügyrendi Bizottsági tag, 5 fő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag) 
 Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
 Dr. Vancsura István polgármester 
  
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
 Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügyintéző 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: 
 Dr. Csernus Tibor, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag  
 Dr. Vancsura Zoltán, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
     
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:21 órakor megállapította, hogy a bizottságok hatá-
rozatképesek, a 3 Ügyrendi Bizottsági tagból 3 tag volt jelen. A 7 Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsági tagból 5 tag volt jelen. A jegyzőkönyv aláírására Dr. Puliusné Sárdi Máriát javasolta. 
Megkérdezte Dr. Puliusné Sárdi Máriát, hogy elfogadja-e a felkérést. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Az 1. és 2. napirendi pontokat javasolta felcserélésre, mivel a 2. napirendi pontot az Ügyrendi 
Bizottságnak is tárgyalni kell. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Javasolta levételre a 3. napirendi pontot, mivel az anyagot a bizottsági ülés előtt kapta meg. 
Tehát nem volt ideje felkészülni. Benne van az SzMSz-ben, hogy 72 órával az ülés előtt meg 
kell kapni az anyagot. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Egyetértett képviselőtársával, de nem javasolja levételre, mert szavazni sem kell róla, ugyanis 
tájékoztató. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az anyag délelőtt 11 órakor érkezett meg, tehát ki sem tudták volna küldeni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 3. napirendi pont levételét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el a 3. napirendi pont levételét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az 1. napirendi pont elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 1. 
napirendi pont tárgyalását. 
 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a napirendi pontok elfogadását 
az 1. és 2. napirendi pontok felcserélésével. 
 
Az Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat. 
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Napirendi pontok: 
 
1) Előterjesztés az „Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól” szó-

ló többször módosított 7/1992.(XII.07.) Ktr. sz. rendeletével kapcsolatos törvényességi 
felhívására teendő intézkedések tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, elnök/Dr. Vancsura István, polgármester 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság önállóan folytatja tovább munkáját. 

 
2) Előterjesztés az idősek nappali ellátásával kapcsolatban hozott határozat felülvizsgála-

ta tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, elnök/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 

 
3) Tájékoztató az ÁROP-1.A.5/2013. kódszámú pályázatra készített szakmai programról 

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

 
4) Egyéb bejelentések 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az „Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályai-
ról” szóló többször módosított 7/1992.(XII.07.) Ktr. sz. rendeletével kapcsolatos tör-
vényességi felhívására teendő intézkedések tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, elnök/Dr. Vancsura István, polgármester 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
A módosítás Bársony Lajos betegsége miatt nem tudott eddig elkészülni. Átadta a szót Bár-
sony Lajosnak. 
 
Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Ismertette az előterjesztés lényegét. A kormányhivatali ellenőrzés keretében az önkormányza-
ti rendeleteket vizsgálták. Az 5. § 2) bekezdését jogszabályellenesnek állapították meg. A 
vagyonrendelet felülvizsgálata szükséges, hogy a törvénnyel teljes körűen kompatibilis le-
gyen. Az időpontok miatt olyan megoldást javasolt, hogy a jogszabályellenes §-t módosítanák 
és a következő rendes testületi ülésre módosítanák a teljes rendeletet. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem tudja pontosan, eddig mit tartalmazott. 
 
Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Le van írva benne. Jogszabályi előírás, hogy változtatni kell rajta. 



5 

 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Néhány módosítást mondott el a határozat-tervezetben. 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a rendelet-tervezet módosítását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
52/2013.(VII.11.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 
7/1992.(XII.07.) Ktr. számú rendeletének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 
7/1992.(XII.07.) Ktr. számú rendeletének módosítását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a rendelet-tervezet módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
209/2013.(VII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló több-
ször módosított 7/1992.(XII.07.) Ktr. számú rendeletének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 
7/1992.(XII.07.) Ktr. számú rendeletének módosítását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a határozat-tervezetet. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
53/2013.(VII.11.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/3777-1/2013. számú, az „önkormányzat va-
gyonáról és vagyongazdálkodási szabályiról” szóló többször módosított 
7/1992.(XII.07.)Ktr. sz. rendeletével kapcsolatos törvényességi felhívására teendő intéz-
kedések tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az írásbeli 
előterjesztésben foglaltakat a mellékletekkel együtt megtárgyalta, és a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal BKB/001/3777-1/2013. számú törvényességi felhívásával egyetértve 
az alábbi intézkedéseket javasolja a Képviselő-testületnek: 
 
1. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályiról szóló többször módosí-
tott 7/1992.(XII.07.) Ktr. sz. rendeletének jogszabálysértő 5.§ (2) bekezdését, e határozattal 
egy időben rendeletalkotási eljárás keretében módosítja. 
 
2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága felkéri 
Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét az időközben 
hatályba lépett jogszabályok alapján, különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény előírásait figyelembe véve vizsgáltassa felül, és a következő rendes ülésre 
annak átdolgozását, vagy ha az szükséges az új rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-
testület elé. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
210/2013.(VII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/3777-1/2013. számú, az „ön-
kormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályiról” szóló többször módosított 
7/1992.(XII.07.)Ktr. sz. rendeletével kapcsolatos törvényességi felhívására teendő intéz-
kedések tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az írásbeli 
előterjesztésben foglaltakat a mellékletekkel együtt megtárgyalta, és a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal BKB/001/3777-1/2013. számú törvényességi felhívásával egyetértve 
az alábbi intézkedéseket javasolja a Képviselő-testületnek: 
 
1. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályiról szóló többször módosí-
tott 7/1992.(XII.07.) Ktr. sz. rendeletének jogszabálysértő 5.§ (2) bekezdését, e határozattal 
egy időben rendeletalkotási eljárás keretében módosítja. 
 
2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága felkéri 
Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét az időközben 
hatályba lépett jogszabályok alapján, különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
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CXCVI. törvény előírásait figyelembe véve vizsgáltassa felül, és a következő rendes ülésre 
annak átdolgozását, vagy ha az szükséges az új rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-
testület elé. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság önállóan folytatja tovább munkáját. 

 

2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az idősek nappali ellátásával kapcsolatban hozott határozat felül-
vizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Barna Sándor, elnök/Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tegnap kiküldésre került az előterjesztés. Június 26-án elfogadták a megállapodás-tervezetet, 
de Kiskunfélegyháza másképpen fogadta el, valamint kijelentette, hogy törvénysértő az, ami 
itt került elfogadásra. Ha valaki szolgáltatást kínál, a szolgáltatatás igénybevevőjének kellene 
megmondania, mit kíván igénybe venni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Egy az egyben elfogadható a megállapodás. Csak azt kérte, hogy a megállapodás az idősek 
nappali ellátására szóljon, de a megállapodás teljes egészében jó volt. Módosítás nem is volt 
benne. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Azt közvetítette, amit hivatalosan kaptak választ a megállapodásra. A meglátása, hogy nem 
tartja törvénysértőnek. Az eredeti megállapodás is nappali ellátásra szólt, nem idősek nappali 
ellátására. A július 1-jei határidővel ezt a megállapodást is módosítani kellett. Lehetőség volt, 
hogy fenntartják ugyanabban az állapotban, csak határidőn módosítanak. Vagy az önkor-
mányzat látja el, vagy Lakitelekkel együtt látják el. Megvizsgálhatják a kérdéseket, de ehhez 
idő kell, felmérést kell végezni, mennyien vennék igénybe. Kiskunfélegyháza megadta a lehe-
tőséget, hogy határozatlan időre kötik a megállapodást. Tehát csak elő kellett készíteni a Ptk-
nak és a szociális törvénynek megfelelő módosítását a szerződésnek. Abban maradtak, módo-
sítják és azzal a módosítással került elfogadásra, amit a Puliusné képviselő asszony javasolt. 
Ebből lett a probléma. Nem azt a változatot fogadták el, ami itt került elfogadásra, hanem az 
előkészített tervezetet. Azért, mert a szociális törvény nappali ellátásról beszél, és annak kere-
te között többféle alellátási formát jelöl. Ha nem kategorizálja be konkrétan, akkor ezt nem 
lehet megtenni. Jelenleg nincsen szerződés, nincs megállapodás senkivel. Itt nem tudják ellát-
ni, mert nincs megfelelő feltétel. Eddig nem volt rá igény. Jogilag törvénysértő állapot lehet, 
pótolni kell. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Javasolta elfogadásra. Az idősek nappali ellátását biztosítani kell, a törvény is előírja. Tudják, 
hogy ezt foganatosítani nem egy egyszerű dolog. Volt idő, amikor nem volt hivatalosan idő-
sek nappali ellátása helyben, mégis megoldották. Ami nézeteltérés van, elsősorban szakmai 
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dologban, nem egy olyan nagy probléma, ami miatt el kell követni a törvénysértést. Kiskunfé-
legyháza ragaszkodik a nappali ellátás teljes egészéhez, ennek biztosan van valami oka. Nem 
ők ajánlották fel, hanem Tiszaalpár kérte őket az ellátásra. Régen nem lett volna szükséges a 
létszám miatt belépni. Kompromisszumos megoldások történtek annak idején. Véleménye 
szerint sem törvénysértő. Csak azt javasolta, ami szakmailag Tiszaalpárra vonatkozik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A szolgáltatást nyújtó intézmény bizonyos napon belül kiküldi a számlát, 8 napon belül ki kell 
fizetnie a hivatalnak. Nem szeretné a pénzügyi helyzetet bolygatni. Régen is meg volt oldva 
ez a probléma. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Kiskunfélegyháza meg akarja menteni azt, ami menthető. Az a lényeg, hogy bezsebelje a 
normatívát. Ha ez azért kell Kiskunfélegyházának, hogy el tudja látni és itt pedig nincs lehe-
tőség erre, mert nincsenek meg a feltételek, akkor ezen nem szabad gondolkodni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Biztosan van, akit érint. Azt szerette volna tudni mennyi főt. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Régen a nyugdíjas klubok elkezdtek működni. Gyakorlatilag csak egy pár személy járt be, 
csakis az étkeztetés miatt. Tehát régen nem igazán volt rá igény. Ha most viszont van rá igény 
és kötelező feladat, akkor el kell látni. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Elmondta még egyszer, csak azt tartja jogilag törvénysértőnek, ha nem lesz ellátva a feladat, 
mert kötelező. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a nappali ellátásról szóló együttműködési megállapodás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
211/2013.(VII.11.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának és Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzatának együttműködési megállapodása Tiszaalpár Nagyközség nappali ellátási 
feladatainak tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az írásbeli előterjesztésben foglaltakat a mellékletbe foglalt megállapodás-tervezetre 
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kiterjedően megtárgyalta, és a 179/2013.(VI.26.) Kth. számú határozatot felülvizsgálva az 
együttműködési megállapodás tervezetét változtatás nélkül elfogadja. 
 

Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 

Győri István, a bizottság tagja 17:03 órakor távozott a bizottsági ülésről, 
így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjaink létszáma: 4 fő. 

 
4 fővel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozatképtelen. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel a bizottság határozatképtelen, ezért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését 17:03 
órakor bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 
                       /:  Barna Sándor  :/                                           /:  Bolláné Csernák Csilla  :/ 
      a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke                     az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
 
 
 

/:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tagja 

 


