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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3752/2013. 
 
 
 

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. szeptember 05-én tartott 
összevont 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: Ballabásné Somkuti Anita, óvónő 
 Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
 Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Kerekes András, hangtechnikus 
 Kiss Mária, óvodavezető 
 Novák Imréné, óvónő 
 Szalai József, kérelmező 
 Sztakó Ildikó, könyvtáros 
 Vajda Márta, egyesületi vezető 
 
Napirendi pontok tárgyalása előtt érkezett: 
  Dr. Csernus Tibor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
  Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: 
 Dr. Vancsura Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
     
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
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Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:07 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 Győri Istvánt javasolta. Megkérdez-
te Győri Istvánt, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Javasolta a 2. és 5. napirendi pont levételét polgármester úr kérésére. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Átolvasta a tervezetet, kisebb-nagyobb módosításokkal javasolta tárgyalni. Pontosan ez a fe-
ladata a bizottságnak, átdolgozásra vissza lehet adni. Meg kell mondani mit dolgozzanak át 
rajta, nem kell levenni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 2. és 5. napirendi pont levétel-
ét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
- elfogadta a 2. és 5. napirendi pont levételét. 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a 2. és 5. napirendi pont levételét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással - elfogadta 
a 2. és 5. napirendi pont levételét. 
 
Bolláné Csernák Csilla, 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 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
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Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
2. Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Tiszaalpári Polgármesteri 

Hivatal Közérdekű Adatok Megismerésére Irányuló Igények Teljesítésének Rendjét 
Rögzítő Szabályzata tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 
 

3. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mó-
dosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongaz-
dálkodási csoportvezető 

 
4. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. 

I. félévi gazdálkodása, pénzügyi zárszámadása és a 2013. I. félévi feladatellátása tár-
gyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 
 

5. Előterjesztés köztisztviselői létszámbővítés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság önállóan folytatja tovább munkáját. 
 

6. Személyi javaslat a Képviselő-testület felé, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság meg-
üresedett bizottsági helyének betöltésére (szóbeli) 
Előterjesztő: Barna Sándor elnök 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

7. Előterjesztés Horváthné Csóka Renáta kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
8. Előterjesztés a Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület kérelme tárgyában 

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

9. Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2012/2013. évi tanév szakmai be-
számolója tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kiss Mária óvodavezető 
 

10. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi tanév munkater-
ve tárgyában 
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Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kiss Mária óvodavezető 
 

11. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja tárgyá-
ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kiss Mária óvodavezető 
 

12. Előterjesztés szolgálati lakásokról történő lemondás tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

13. Előterjesztés szolgálati lakás iránti kérelem tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
14. Előterjesztés hangtechnikai berendezések iránti kérelmek tárgyában, tájékoztató a III. 

Országos Kosárfonó Találkozó megrendezéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
  

15. Előterjesztés Dr. Csernus Tibor megbízási szerződése tárgyában  
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
16. Előterjesztés Pejtsik Béla Tiszaalpár Nagyközségi és Iskolai Könyvtár kérelme tár-

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

17. Előterjesztés Komlóska Község kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

18. Tájékoztató a XI. Tekerőlantos Találkozó tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

19. Tájékoztató a volt vágóhíd épületének hasznosítása tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

20. Tájékoztató az Árpád Fejedelem Általános Iskola palatető felújítása tárgyában (szóbe-
li) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

21. Tájékoztató a létszámstop kérdéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
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22. Egyéb bejelentések 
 

23. Előterjesztés az étkezési térítési díjak mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozóan 
(zárt ülés) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Nem akarta vitával kezdeni, de ennyit ért polgármester úr szava. Előtte megbeszélték, hogy 
vegyék le a két napirendi pontot, de már mást mond. A bizottsági elnököket bele kell vonni az 
anyag előkészítésének feladataiba. Itt ez nem gyakorlat. Elkezdték az utolsó tanévet. Jövő év 
júniusig tartsanak ezek az ülésezések. Arra kért mindenkit hajtsanak bele. Kérte, azokat a fe-
ladatokat amelyek félbe vannak, fejezzék be. Ehhez mindenkinek jó munkát kívánt. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Szép amit elmondott, hogy bele kell vonni a bizottsági elnököket az előkészítésbe. 4-6 óráig 
tárgyalgatnak egy-egy pontot, mint például az SzMSz-t is. El sem tudják olvasni, rossz a ki-
küldött anyag minősége. Olyan napirendi pontokat szavaznak meg, amiről szinte semmit sem 
tudnak. Háttérbe le volt papírozva, sok mindent másképpen kellene csinálni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az a véleménye, mint régen is. Szeretné, ha akkor a bizottsági elnök részt venne az előkészí-
tésben. A köztisztviselők várják, hogy a döntések gyorsan megszülessenek. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Június 26-án azt mondta, hogy olyan előterjesztést tegyenek a bizottság elé, ami elfogadható. 
Ugyanaz került kiküldésre. Ha valami egyszer nem ment át, akkor miért kerül kiküldésre 
ugyanaz. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem a képviselőkön múlik, hogy a csoportvezetők megkapják a pótlékokat. Ami jogosan jár 
azt megkapják, de sok van benne olyan, ami nem jogos. Nem akar ehhez asszisztálni. A költ-
ségvetésben már egyszer elfogadták, ki mit kap. Milliókat nem lehet elvenni a költségvetés-
ből. A kamatmentes hiteleket osztogatják és nem fizetik vissza, nincs ráterhelve a házukra 
sem. 
 
 

Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 16:20 órakor megérkezett 
az összevont bizottsági ülésre, 

így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 6 fő. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
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Felszólította képviselőtársát, hogy csak akkor szóljon, ha már kapott engedélyt. Kérte, terjesz-
szék elő azokat az előterjesztéseket, amelyekről szó volt. Megkérte a csoportvezetőket, ülje-
nek ők is az asztalhoz. 

___________________________________________________ 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden önkormányzat részére kiküldésre került elektronikus formában. Alapkérdése, hogy 
egyenlőnek születünk-e? Egyéb körülmények miatt már ez módosul. Azt a célt szolgálja ez a 
terv, hogy mindenki megkapja az esély egyenlőségének lehetőségét. Részletesen tárgyalja az 
előterjesztés a témát. Javaslat a végén, hogy egy bizottság álljon össze és megoldási javasla-
tokat tegyen, hogyan kezeljék ezt a kérdést. Ezek az egyenlőtlenségek egyre jobban fokozód-
nak. Kötelezettség és felelősség résznél fel van tüntetve a bizottság. Rövidesen meg kellene 
alakulni és elkezdeni a munkát. Komoly határidők vannak. Barna Sándort javasolta a bizott-
ság vezetésére és összehívására. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Megköszönte a felkérést. Erről ő nem tudott, megtisztelőnek tartja a felkérést, de nem tudja 
elvállalni egyéb teendői miatt. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Mert az a két szó elriasztja, hogy kötelezettség és felelősség. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem biztos benne, hogy külön esélyegyenlőségi programról kell beszélni. Az óvodai felmérés 
alapján kell megnézni a gyerekeket, ki az, aki hátrányos helyzetű. Ettől még nem lesz több 
munkahely, nem lesznek a gyerekek jóllakottabbak. Ha menetében végeznék a dolgokat, ak-
kor ezek a problémák szépen megoldódnak. Ehhez nem kell külön felkészülés. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Ajtainé Marika részéről javaslat érkezett. Átadta a szót aljegyző asszonynak. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Elmondta a módosításokat. A roma szót javasolta roma/cigány szóra javítani. A kisebbségi 
szót nemzetiségi szóra, a Települési Kisebbségi Önkormányzat szót Települési Nemzetiségi 
Önkormányzatra módosítani. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szélesebb kört ölel át, tehát jó lenne egy bizottság, aki ezen a területen dolgozna. A határidők 
ott vannak a feladatok megoldására. Konkrét javaslatokat kell tenni.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Az anyaggal kapcsolatban elmondta, nagyon jónak tartja, de kiegészítést tenne. A célcsopor-
toknál: mély szegénységben élők, gyermekek, idősek és fogyatékkal élők. Kevés helyen talál-
ja a Gondozási Központ nevét. Itt nincs felsorolva kik azok, akik az idősek ellátásával konkré-
tan foglalkoznának. Kérte, nézzék át az anyagot és pontosítsák. 14. oldalon vette észre, a d) 
pontnál, ahol a személyes gondoskodás van felsorolva, a családsegítés is felsorolásra került. 
Hiba a házi segítségnyújtás társulásban való megnevezése is. A nappali ellátás van társulás 
formájában. 28. oldalon is ki van hagyva a Gondozási Központ és a végén, amit már mondott. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Marika kiemelte a Gondozási Központot és a házi segítségnyújtást. Úgy gondolja, hogy az 
állam normatívával is támogatja az időseket. Az önkormányzat olyan nyugdíjas klubokat tá-
mogat, akik dínom-dánomoznak, valamint olyan szülőknek juttatnak támogatást, mint a csa-
ládi napközis szülők. Bölcsődét kell üzemeltetni, nem a családi napközinek adni a pénzt. Be-
szélgetnek a hátrányos helyzetű emberekről, akkor hogyan beszélnek ilyenről. Erre kellene 
fordítani a plusz pénzeket. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden gondolatát ismeri, anélkül, hogy megszólalna. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Milyen szociális szövetkezetet akarnak itt létrehozni? 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
3 kiegészítés érkezett. Marikának voltak észrevételei. Barna Sándor kérte nevének a kivételét. 
Ajtainé Marika kérte a módosításokat. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elmondta, az ő hozzászólása is javaslat volt. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ha személy kikerül, nem kell pótolni? 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Az egészet felül fogják vizsgálni. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bizottságnak fel kell állni. Javasolni kell személyeket. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a program megvalósításának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
54/2013.(IX.05.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megtárgyalta és elfogadta. 
Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a program megvalósításának 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
212/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Helyi Esélyegyenlőségi Program tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megtárgyalta és 
elfogadta. Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Tiszaalpári Pol-
gármesteri Hivatal Közérdekű Adatok Megismerésére Irányuló Igények Teljesítésének 
Rendjét Rögzítő Szabályzata tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 
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Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ilyen szabályzata nem volt eddig Tiszaalpárnak. Szükség van rá. Kérte fogadják el. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Kérte, a honlapon jelenjen meg az aktuális hivatali dolgozók névsora és elérhetősége. A hatá-
rozat-tervezetben a hogy szó törlésre kerüljön az aljegyző nevénél. A 7.§ 1) bekezdésében a 
polgármesteri hivatal hivatalonra kerüljön módosításra. A 8.§ 1) bekezdésében a formanyom-
tatvány mintájánál szóköz kell. A 2) bekezdésben a Polgármesteri Hivatal honlapja szerepel, a 
hivatalnak nincs honlapja csak a településnek. 12.§ 2) bekezdésben a Kecskeméti Törvény-
szék van írva. Kérdése volt, hogy ilyen esetben nem Kiskunfélegyháza van megjelölve? 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nincs ilyen kritérium. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
A perben a bizonyítási teher a hivatalt terheli. Ebben nem jártas. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Törvényi szabályból fakad. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
14.§ Záró rendelkezéseknél kimaradt egy a betű. Javasolta a szabályzatot Tiszaalpár nagykö-
zség honlapján feltüntetni. 
 
 

Dr. Taricska Tibor, alpolgármester 16:45 órakor megérkezett 
az Ügyrendi Bizottság, valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottság összevont ülésére. 

 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem tud hatásköri módosulásról. Szinte biztos, hogy a törvényszéki bíróság az illetékes, utána 
kell nézni. Testületin módosítani lehet. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Közérdekű adatok fogalmánál a 7. oldalon írja, hogy 1 év után megsemmisítik az adatokat. 
Nem tartja helyesnek. 5 éves ciklusig meg kellene tartani. Szerződések köttetnek a polgármes-
ter úr jóvoltából. Nem kell eltüntetni az adatokat. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Azért 1 év, mert a törvény ezt írja elő. 
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Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a szabályzat elfogadását a módosításokkal 
együtt. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
55/2013.(IX.05.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága Tiszaal-
pár Nagyközségi Önkormányzat és a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közérdekű Ada-
tok Megismerésére Irányuló Igények Teljesítésének Rendjét Rögzítő Szabályzatának 
jóváhagyása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az írásbeli 
előterjesztésben és a mellékletbe foglalt Közérdekű Adatok Megismerésére Irányuló Igények 
Teljesítésének Rendjét Rögzítő Szabályzat-tervezetben foglaltakat megtárgyalta, és a módosí-
tásokkal együtt elfogadja. 
 
Felkéri Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt a szabályzat kihirdetésére. Javasolta 
a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a szabályzat elfogadását a mó-
dosításokkal együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
213/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 
Közérdekű Adatok Megismerésére Irányuló Igények Teljesítésének Rendjét Rögzítő 
Szabályzatának jóváhagyása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az írásbeli előterjesztésben és a mellékletbe foglalt Közérdekű Adatok Megismerésére Irányu-
ló Igények Teljesítésének Rendjét Rögzítő Szabályzat-tervezetben foglaltakat megtárgyalta, 
és a módosításokkal együtt elfogadja. 
 
Felkéri Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt a szabályzat kihirdetésére. Javasolta 
a képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
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3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés-
ének módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongaz-
dálkodási csoportvezető 

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Jóváíródik egy összeg előirányzatként, 3,5 millió forint a konyhára lenne fordítva, fennma-
radna 8 millió forint. Javasolta, hogy az egész összeg a konyhára fordítódjon. Az ebédlő csak 
40 főt tud befogadni. A gyerekeknek megnövekedett az óraszámuk. Másfél óra van arra, hogy 
200-220 gyerek megebédeljen. 3 turnusra osztódik. Amit tudnak, hogy gyorsan esznek, vagy 
elviszik, vagy 1 széken 2 gyerek ül. A szolgálati lakásokat szeretné kérni kerüljenek átalakí-
tásra és áthelyezésre kerülhetne az ebédlő. Erre lehetőség van-e, mert ott nem férnek el. Téli 
időszakban levetkőzni sem lehet. Embertelen állapotok uralkodnak. 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
Megerősíti, kicsi az ebédlő kapacitása ennyi gyerekre. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Azzal egyetért, hogy erre többet kell ráfordítani, de nem gondolná, hogy ehhez hozzá kellene 
most tenni. Az árajánlatokat be kellene kérni és ha kell, utána belefektetni több pénzt. Térbur-
kolatra, asztalok, edények cseréjére, csempézésre stb. Átköltöztetni nem javasolta a konyhát. 
 
 

Dr. Csernus Tibor 16:56 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fő. 

 
 
Az is lehet, hogy a 10 milliót mindet bele lehetne tenni a konyhába. A költségvetési rendeletet 
lehet módosítani utána is. De legyen egy célkitűzés, hogy meg kell csinálni. 
 
 

Dr. Csernus Tibor 16:57 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 6 fő. 

 
 
A tervezet 5. sorába az Ügyrendi és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikéré-
sével legyen benne, mert mindkét bizottságnak tárgyalni kell. A végén az aljegyző szó legyen 
benne. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az a probléma, hogy kivitelezhetetlen a konyha bővítése. Új megoldáson kell gondolkodni, 
minimum összeget kell a konyhára költeni. Lehet, hogy a 3,5 millió nem futja, de meg lehet 
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toldani. A régi épület felújítását nem támogatja. Régi adósság a gyermekorvosi rendelő tetejé-
nek felújítása. Árajánlatot kell kérni oda is.  
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Mindig volt helyhiány, de abszurdum, hogy egy 1. osztályos 14 órakor menjen ebédelni. Má-
sik javaslata, hogy az iskola tetőterében kellene kialakítani egy ebédlőt. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ha felhalmozási célú lenne, akkor lehetne, de erre nem lehet. Átalakításra lehet, de másra 
nem. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
A konyhánál a térburkolatot lehetne megcsinálni. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nagyobb beruházásra nem lehet. Ebből nem lehet felújításra kiszorítani. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Meg kellene nézni az iskolában, hogy használatos-e minden helyiség, mert ha nem, akkor ki 
lehetne alakítani ebédlőt. Kiszállítanák az ebédet oda.  
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
A dömping az 5. óra után van. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Törvényességi javaslata nem került bele, nem az került kiküldésre. Már módosításra került. 
Számmódosítás nem történt benne. Az aljegyző maradt el benne. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Polgármester urat kérik fel az árajánlatok bekérésére, a tetőre és a konyhára is. Majd szep-
tember végén döntenek róla. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A szakácsot kérdezte milyen eszközök vannak, mert az alumíniumok ki lettek cserélve, nem? 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
Az evőeszközöket is cserélni kell. Amiben főznek az még alumínium, tehát megérett a cseré-
re. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
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Az iparterületet 572.000 forintért nem kell eladni, mert a gáztároló 27m2 alapterülete, illetve 
kb. 3 m a belmagassága, 81 m3 tárolási lehetőséget biztosítana az óvoda számára. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Van pénze az önkormányzatnak amit el lehetne költeni, vagy vissza kell adni? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Minden olyan dologra, ami nem volt betervezve. Működésin belül lehet csoportosítani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy árajánlat van, de kér a tetőre is. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Az óvoda költségvetésénél kell szerepeltetni a dologi kiadásokra. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak Győri István által tett javaslatot, hogy az 
óvoda költségvetésében jelenjen meg az összeg. 
 
Az Ügyrendi Bizottság igen szavazat nélkül – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül (1 fő nem 
vett részt a szavazásban) – nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak Győri István által tett javaslatot, 
hogy az óvoda költségvetésében jelenjen meg az összeg. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
(1 fő nem vett részt a szavazásban) – nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a 2013. évi költségvetés módosításának elfo-
gadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
56/2013.(IX.05.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága Tiszaal-
pár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és elfogad-
ta. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert az árajánlatok bekérésére a konyha felújítási mun-
kálatai, valamint eszközállománya lecserélése vonatkozásában és készítsen előterjesztést a 
következő képviselő-testületi ülésre az árajánlatokról. Javasolta a képviselő-testületnek elfo-
gadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 2013. évi költségvetés módosí-
tásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
214/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta 
és elfogadta. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert az árajánlatok bekérésére a konyha felújítási mun-
kálatai, valamint eszközállománya lecserélése vonatkozásában és készítsen előterjesztést a 
következő képviselő-testületi ülésre az árajánlatokról. Javasolta a képviselő-testületnek elfo-
gadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
2013. I. félévi gazdálkodása, pénzügyi zárszámadása és a 2013. I. félévi feladatellátása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztés lényegét. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Kettőt kell szavazni. A zárszámadásról, ami a 9. oldalon található, illetve a munkaterv teljesí-
téséről, az az utolsó oldalon található. 
 



16 

 

Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a zárszámadás elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
57/2013.(IX.05.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Kis-
kunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi költségvetés 
zárszámadása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az államház-
tartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján, a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Ön-
kormányzati Társulás 2013. I. félévi költségvetés zárszámadásról szóló határozatot megtár-
gyalta és elfogadta. Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a zárszámadás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
215/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi 
költségvetés zárszámadása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény alapján, a Kiskunfélegyházi Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi költségvetés zárszámadásról szóló határo-
zatot megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a munkaterv elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
58/2013.(IX.05.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Kis-
kunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. évi munkatervének I. 
félévi teljesítése tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága jóváhagyja a 
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanács által hozott 
döntéseket, határozatokat összefoglaló, valamint a Társulás 2013. évi munkatervének I. félév-
ben történt teljesítéseit tartalmazó előterjesztést. Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a munkaterv elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
216/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2013. évi 
munkatervének I. félévi teljesítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
jóváhagyja a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Ta-
nács által hozott döntéseket, határozatokat összefoglaló, valamint a Társulás 2013. évi munka-
tervének I. félévben történt teljesítéseit tartalmazó előterjesztést. Javasolta a képviselő-
testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés köztisztviselői létszámbővítés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 

 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem tudja elolvasni. Nem is akarják, hogy elolvassa, azért kap olvashatatlan előterjesztéseket. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
A június 26-i ülésen beszéltek erről. A határozat-tervezetbe benne legyen a munkakör. Régen 
volt ilyen társulási feladat?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Gesztor még nem voltunk. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Eddig került-e pénzbe? 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Eddig a Kapocs Szolgálat látta el, tehát plusz pénzbe került. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem a gyermekjóléti feladatokra való ellátás, hanem a társulásban lévő feladatok ellátására 
irányuló munkakör. Nincs önálló munkaszervezete, most már gesztor település látja el. Ha 
erre nincs személy, akkor túlórában látják el a feladatot. A két másik település hozzájárul a 
költségeihez. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Anyagi háttér honnan jön. Mennyibe kerül? 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A három település adja össze. Negyed állás.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Még támogatás is jön rá. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Maximum 5 órában lehet ellátni. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Másolják már újra neki a kormányhivatal által küldött levelet. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Nem erről beszélnek jelenleg. 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a létszámbővítés elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
59/2013.(IX.05.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Pol-
gármesteri Hivatal létszámbővítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az írásbeli 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás megalakulása következtében a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 
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létszámát a következőképpen módosítja. A jelenleg 4 órában foglalkoztatott 2 fő emberi erő-
forrás ügyintéző közül az egyik köztisztviselő munkaidejét 8 órára, a másikét 5 órára emeli. 
Felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges operatív intézkedéseket tegye meg. Javasolta a képvi-
selő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a létszámbővítés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
217/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Polgármesteri Hivatal létszámbővítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az írásbeli előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás megalakulása következtében a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak létszámát a következőképpen módosítja. A jelenleg 4 órában foglalkoztatott 2 fő 
emberi erőforrás ügyintéző közül az egyik köztisztviselő munkaidejét 8 órára, a másikét 5 
órára emeli. 
Felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges operatív intézkedéseket tegye meg. Javasolta a képvi-
selő-testületnek elfogadásra. 
 

Bolláné Csernák Csilla levezető elnök 10 perc szünetet rendelt el. 
___________________________________________________ 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság önállóan folytatta tovább munkáját. 

 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Személyi javaslat a Képviselő-testület felé, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
megüresedett bizottsági helyének betöltésére (szóbeli) 
Előterjesztő: Barna Sándor elnök 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A bizottság tagjainak létszáma lecsökkent 7 főre. Javasolt egy személyt, aki pénzt nem fogad 
el érte, és nem is tud, mert a rendelet nem ad rá lehetőséget külsős tagként. Kiss Lajosról van 
szó. Elég komoly feladat hárul a bizottságra. Másik javaslata: amennyiben megkapja a szava-
zatot, akkor módosítani szeretné az SzMSz-t és tanácsnokot javasol választani. Hivatal készít-
se elő a jövedelmezésről szóló rendeletet. Csernus Tibort javasolta tanácsnoknak. Egy jogász-
ra úgy gondolja szükség van. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Meglepődik a képviselő-testületen. Olyan személyt delegál ide, aki meg sem tisztelte a tájé-
koztatót sem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Eltért a tárgytól, van-e javaslata. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Felháborodva közölte, ne szóljon bele, addig beszél, míg el nem mondja amit akar.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte képviselőtársát, a napirendi ponthoz szóljon hozzá. 
 
 

Győri István a bizottság tagja ütötte az asztalt, mert nem mondhatta el véleményét. 
 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
El akarta mondani, ki ez az ember. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondhatja 2 percben. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem azért tettek esküt, hogy a tiszaalpári önkormányzat vagyonát elherdálják. Megmutatták 
ezek az emberek, hogy a TSz vagyonát hogy kell elosztani. Ehhez nem adja a támogatását.  
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Nem támogatja Kiss Lajost. Ha nem tudnak dönteni, akkor hívjanak egy felsőbb személyt, aki 
a témában legjártasabb, de nem támogatja a külsős tagot. A tanácsnok megnevezés számára 
új, megkérdezné Borvák Erzsikét, pontosan mit jelent ez a titulus. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Aljegyző asszony talán pontosabban válaszol rá. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A tanácsnokra bárki javaslatot tehet. Egy nevet ki kell találni, pl. önkormányzati tanácsnok. 
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Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Kérdezte a bizottság elnökét, miért látja ennek szükségességét? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Csernus Tibornak lesz feladata bőven. Most érkezett el az ideje, komoly feladatok állnak előt-
tük. Szennyvízberuházásnál is sok feladat lesz. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Mindnyájan tudják, hogy Kiss Lajossal teljesen ellentétes vonulatot képviselnek. Berényiné 
megígérte neki, hogy segíti, az 1. évben segítette is, de utána ez elmaradt. Ekkor volt segítsé-
gére 3 éven keresztül Kiss Lajos, még annak ellenére is, hogy nem egy oldalon állnak. A 
munkában sok mindenben egyetértettek és olyan gondolatai voltak, amelyek a település érde-
keit is szolgálták. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a bizottság külső tagjának megválasztásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
218/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gaz-
dasági Bizottsága külsős tagjának megválasztása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
külsős tagjának személyét megtárgyalta és Kiss Lajost választotta. Javasolta a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte a hivatalt, készítse elő az iratokat, hogy a szerdai ülésen az okmányt valamint a megbí-
zólevelet át tudják neki. Az esküt is letenné, így a következő szeptemberi ülésen részt tudna 
már venni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Olyan beruházásokban döntenek, amelyekben a korrupció gyanúja felmerül. A szervezett bű-
nözés jelei mutatkoznak bizonyos esetekben. A megyei ügyészség vizsgálja ki ennek tényét. 
Ezért vállalja a felelősséget, de normálisan vizsgálják ki. 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem zavarja képviselőtársát, hogy a legtöbb önkormányzati képviselő a bizottság tagja? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyáltalán törvényesen alakult-e meg a víziközmű-társulat? Egyre biztosabb benne, hogy 
nem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Másik javaslata volt, hogy a következő rendes testületi ülésre az SzMSz módosítását terjesz-
szék elő a tanácsnokról. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Néhány feladatot határozzon meg a bizottság a tanácsnoknak, mert igaza van Csillának, eddig 
meg voltak nélküle. A szennyvízberuházás nem indokolja. Annak ellenőrzésével vannak fela-
datok, de azt a gazdasági csoport csinálja.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az SzMSz módosítás amikor eléjük kerül, ott kell meghatározni a tanácsnok feladatait. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Pont nem terjed ki személyi kérdésre. Mikor az SzmSz-be bekerül a tanácsnok, nem konkrét 
feladattal kerül bele. Az a kérdés, általánosságban egyáltalán bele kerüljön-e, utána lehet sze-
mélyt javasolni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Tehát státusz legyen először és utána legyen feladata? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem jelenti azt, hogy szükség szerint kell, hogy feladata legyen. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Van feladata, itt van benne. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nincs leírva még a konkrét feladata. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha fordítva lenne, logikusabb lenne. 
 



23 

 

Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Van egy szabályozási keret és utána feltöltik tartalommal, konkrét témával. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mikor az alpolgármestert választották meg, utána kerültek átadásra a feladatok, amikor már 
megszavazták őt. Az összes tag lehet tanácsnok. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Még mindig állítja, hogy nincs mire tanácsnokot választani. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Egyetértett az alpolgármester úrral. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az SzMSz. módosítás előkészítésének elfogadását a következő bizott-
sági ülésre.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
- elfogadta az alábbi határozatot: 
 
219/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az SzMSz. módosítás előkészítésének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az SzMSz. módosítás előkészítésének lehetőségét megtárgyalta és elfogadta. Felkéri Dr. 
Vancsura István polgármestert készítse elő a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását 
a következő bizottsági és képviselő-testületi ülésre. Javasolta a képviselő-testületnek elfoga-
dásra. 

___________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Horváthné Csóka Renáta kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A kérelmező szeretné, ha a busz Árpád-telepre is kimenne. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Azt beszélje, ami le van írva. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte képviselőtársát, ne szóljon bele. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valóban 10 fő gyerek, akit behordanak. Tehát a volánnal kell tárgyalni, hogy plusz 2 km-t 
vállaljon be.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A busznak forgolódnia kell. Kérdés, hogy egyáltalán bevállalják-e? Körbe nem tud menni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Támogatják a kérést, a Volánt megkérdezik és árajánlatot kérnek. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A tervezetbe bele kell írni, hogy polgármester úr a Kunság Volán Zrt-vel egyeztessen és ter-
jessze elő a következő testületi ülésre, hogy mennyiért vállalják el a plusz 2 km-t. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Hány óvodás gyereket érint? 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
3 óvodás gyermeket érint. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Hogyan járnak be? 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Az egyik szülő behordja kerékpárral, a másik autóval. Azt is el kell dönteni, hogy ezeket a 
gyerekeket ki kíséri el. Eddig segítséget nem nagyon kaptak. Az iskolásokat is kísérni kellene. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
- elfogadta az alábbi határozatot: 
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220/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Horváthné Csóka Renáta kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Horváthné Csóka Renáta kérelmét megtárgyalta és elfogadta. Felkéri Dr. Vancsura István 
polgármestert vegye fel a kapcsolatot a Kunság Volán Zrt.-vel és a megállapodást terjessze 
elő a következő képviselő-testületi ülésre.  
 
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. Horváthné Csóka Renáta, kérelmező 
6. Irattár 

___________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 60.000 forint támogatást szeretne kérni a rendezvény lebonyolítá-
sához az egyesület vezetője. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
221/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Vajda Márta kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Vajda Márta kérelmét 60.000 Ft anyagi támogatásról és hangtechnikai berendezésről megtár-
gyalta és elfogadta. Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Vajda Márta, egyesületi vezető: 
 
Szeretné megköszönni a támogatást, a hangtechnikai berendezések használatának engedélye-
zését. 

___________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2012/2013. évi tanév 
szakmai beszámolója tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kiss Mária óvodavezető 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta az óvoda beszámolójának elfogadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
222/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2012/2013. évi tanév szakmai beszá-
molója tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2012/2013. évi tanév szakmai beszámolóját megtár-
gyalta és elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Kiss Mária, óvodavezető 
6. Irattár 

___________________________________________________ 
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10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi tanév 
munkaterve tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kiss Mária óvodavezető 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A két pedagógiai asszisztensre, aki fel lett véve, kérdése volt, hogy van-e rájuk a költségve-
tésben keret. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem tud erre válaszolni. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Amikor kérték, már így lett leadva a létszám. Ezt a köznevelési törvény előírja. Munkába áll-
tak szeptember 1-jén. Szükség is van rájuk. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az óvoda és iskola kapcsolatáról kérdezett. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Vannak kapcsolatok, közös munkaértekezletek, ünnepségek. Megbeszélik a dolgokat, ame-
lyek a gyerekekkel kapcsolatosak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az óvoda munkatervének elfogadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
223/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi tanév munkaterve tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi tanév munkatervét megtárgyalta és 
elfogadta.  
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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. Kiss Mária, óvodavezető 
6. Irattár 

___________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kiss Mária óvodavezető 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Abban az esetben kell beterjeszteni a programot, ha plusz kötelezettséggel jár a fenntartónak. 
Kérnek is 150.000 forintot buszköltség fedezetére. IPR program adta lehetőség alapján kell 
meghozni a döntést.  
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Ha ebben a formában elfogadja a bizottság, akkor az éves költségbe bekalkulálhatják. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az óvoda pedagógiai programjának elfogadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
224/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programját és az erre irányuló 150.000 
Ft-os anyagi támogatást megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a képviselő-testületnek elfoga-
dásra. 

___________________________________________________ 
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12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés szolgálati lakásokról történő lemondás tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A fogorvosnő felmondásával nincs probléma. Molnár Gabi egy hőszigetelt ajtót szereltetett 
fel 50.000 forint értékben és kéri az utolsó két havi bérleti díj elengedését. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Nem kerültek felülvizsgálatra a bérleti díjak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kellene egy piaci alapú, szolgálati alapú és szociális alapú lakásbérleti díj. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A jelenlegi lakásbérleti rendelet szerint tudják elbírálni, úgy emlékszik benne van. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
5-6 évvel ezelőtt önkormányzati törvényben megszavazták, hogy a szolgálati lakások 20%-át 
meg kell tartani. Az albérletek díjaiból befolyt pénzösszegeket és az önkormányzati ingatla-
nok eladásából befolyt összeget is az ingatlanok felújítására kellene fordítani. Ezek a pénzek 
is eltűntek. Osztanak, de nem tudja kinek.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A rendelet egyértelműen leírja, nem kell szavazni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
De ha a rendelet erre nem tér ki, akkor mi lesz? 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Mielőtt megállapítanak egységes díjakat, mielőtt emelnek a díjakon, fel kellene újítani a laká-
sokat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szolgálati lakások lemondásának elfogadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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225/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szolgálati lakásokról történő lemondás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a szolgálati lakásokról történő lemondásokat megtárgyalta és elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Molnár Gabriella 
6. Vidéki Erzsébet 
7. Irattár 

___________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés szolgálati lakás iránti kérelem tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérdése volt Szalai Józsefhez, hogy hozzájárul-e kérelmének nyílt ülésen való tárgyalásához. 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
Hozzájárul. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A kérelmező a konyhán dolgozik, jelenleg a Kádár Lajos u. lakik. Az önkormányzati ingatlant 
bérbe szeretné venni határozatlan időre, a munkaviszony megszűnéséig.  
 
Szalai József, kérelmező: 
 
Jelenleg édesapjánál lakik. Az újfalusi házat kérné, ahol Taricska Doktor úr is lakott, 4 éve 
nem lakik benne senki, felújítani való akad rajta bőven. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Már egyszer eldöntötték, hogy nem kell eladni. Így jártak, 3 éve omladoznak a falak. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Áldatlan állapotok uralkodnak. Patkányok járnak át Fricskáékhoz. 
 
Szalai József, kérelmező: 
 
Szerette volna tudni, hogy a felújításban hogyan egyeznének meg. Ha megcsinálja és lelakja 
megfelelő-e? A pincéből a szemetet kérte hordják el. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A polgármester úr véleménye, hogy a szemételhordást megoldják és a patkányok irtását is. Az 
ingatlant megtekintik mindnyájan és megegyeznek a felújítás összegében, illetve a többi do-
logban. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem kell bevonni kőműveseket sem, megveszi a festéket és megcsinálja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szolgálati lakás iránti kérelem elfogadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
226/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Szalai József szolgálati lakás iránti kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Szalai József szolgálati lakás iránti kérelmét megtárgyalta és elfogadta.  Úgy dönt, hogy az 
Ady E. u. 61. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant bocsátja használatára. Felkéri Dr. 
Vancsura István polgármestert a szükséges intézkedések végrehajtására a beköltözéshez, illet-
ve a bérleti szerződés megkötésére. Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés hangtechnikai berendezések iránti kérelmek tárgyában, tájékozta-
tó a III. Országos Kosárfonó Találkozó megrendezéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A helyi termelői piacon kerül megszervezésre a kosárfonó találkozó. Ismertette az előterjesz-
tést. Örömteli tény, hogy országos TV-k figyeltek fel a rendezvényre.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Örömmel vették a megkeresést. Kódot kaptak, tehát bármit feltehetnek a megadott honlapra. 
Ehhez társul a Szeretlek Magyarország is, köszönettel vették azt is.  
 
Kanalas János, kosárfonó: 
 
Megköszönte, hogy a piac területén kerülhet megrendezésre a kosárfonó találkozó. 46 jelent-
kezője van jelenleg, ott kint a Mihály napon pedig túlzsúfolt helyen voltak. Meri állítani, hogy 
minden évben több embert fog Tiszaalpárra vonzani. Annyi változás lenne, hogy szerette vol-
na, ha a Népművészeti Szövetség nyitotta volna meg, de képviselője nem tud eljönni, így a 
Polyák Bercit kérte fel a rendezvény megnyitására. Kérte délután 1 órára az önkormányzati 
autót. Reggelit és ebédet tud adni a vendégeknek. A Nemzeti Kulturális Alap támogatja. Kér-
dése volt, hogy tudja-e az önkormányzat 40 db oklevéllel támogatni a rendezvényt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kosárfonó találkozóval kapcsolatos kérelmek elfogadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
227/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a III. Országos Kosárfonó Találkozó és Helyi termékbemutató tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a III. Országos Kosárfonó Találkozó és Helyi Termékbemutató rendezvény megszervezését 
megtárgyalta és támogatja. A kérelemben leírt hangtechnikai és egyéb eszközök ingyenes 
használatba adását támogatja.  
 
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. Kanalas János, szervező 
6. Irattár 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Barcsik Edit területfoglalásra indítványozott kérelmet. 
 
Szavazásra bocsátotta a területfoglalás elfogadását.  
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
228/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Barcsik Edit területfoglalási kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Barcsik Edit területfoglalásra irányuló kérelmét (Kosárfonó kiállító terem előtti terület és a 
Várdomb) X. Ősi Magyar Szer Találkozó - Hagyományőrző Gyógyítónapra 2013. szeptember 
21. napjára megtárgyalta és elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Barcsik Edit, szervező 
6. Irattár 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A bolhapiac a helyi termelői piacon kerülne megszervezésre. Karitasz célokra fordítanák a 
bevételt. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Előtte való nap 18-án délután lehet hozni a feleslegessé vált dolgokat, illetve 19-én 6 órától is 
lehet hozni. A nagytemplom lépcsőjét szeretnék felújítani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a bolhapiac megrendezésének engedélyezését a piac területén, valamint 
a hangosbemondás elfogadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
229/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága bolhapiac megrendezésének tárgyában 
 



34 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a bolhapiac megrendezéséhez kért Helyi Termelői Piac használata iránti kérelmet, valamint a 
hangosbemondó iránti kérelmet megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István, polgármester 
2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
3. Igazgatási csoport 
4. Vagyongazdálkodási csoport 
5. Árpád Népe Tiszaalpári Egyesület (6066 Tiszaalpár, Köztársaság u. 11.) 
6. Irattár 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az óvodai SZMK. a művelődési ház térítésmentes használatát kéri 14-én éjszakára, Parádi-
Kerekes discora. A belépőből származó bevétel az óvodáé lesz. 
 
Szavazásra bocsátotta a Művelődési ház térítésmentes használatának elfogadását.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül - 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
230/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Művelődési Ház térítésmentes igénybevétele tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Művelődési Ház térítésmentes igénybevételét 2013. szeptember 14-én tartandó jótékonysági 
zenés estre megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

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

___________________________________________________ 
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15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Dr. Csernus Tibor megbízási szerződése tárgyában  
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta, december 31-ig bízzák meg az ügyvéd urat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tervezetbe a korábbi 50.000 forint van, de ő a dupláját javasolta. Kerekes Andrásnak is na-
gyon kevés a bére. Két lehetőség is van, vagy a flottás telefonból kapna, vagy a duplájára 
emeltetné neki is a bérét. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ügyvéd úr nem kíván felvenni több pénzt. A másik bérrel kapcsolatban a testület bölcs dönté-
sét várja, hogy a 35.000 forintot megemelje. 
 
 
Polgármester úr módosítását tette fel szavazásra, a bruttó 100.000 Ft./hónap elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással 
(1 fő nem vett részt a szavazásba) – nem fogadta el a javaslatot 
 
 

Mivel július-augusztus hónapban nem volt szerződése Dr. Csernus Tibornak 
és ingyen végezte munkáját, ezért vita folyik az összegről. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javaslata, hogy szeptember 1-jétől december 31-ig bruttó 75.000 Ft/hónap összeget kapjon az 
ügyvéd úr. Szavazásra bocsátotta javaslatát. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
(1 fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
231/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Dr. Csernus Tibor megbízási szerződése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Dr. Csernus Tibor megbízási szerződését megtárgyalta és elfogadta. A következőképpen dön-
tött: 2013. szeptember 1-jétől 2013. december 31-ig bruttó 75.000 Ft/hónap díjazásra módosí-
totta. Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kihangsúlyozta, nem fizetést emelnek, hanem a július-augusztus hónapban ingyen végzett 
munkáját kompenzálják. Kerekes András szerződését javasolta módosítani. Jövő év október 
végéig bruttó 50.000 Ft-ot javasolt havonta. Pontosított határidők: 2013. szeptember 16-tól 
2014. október 31-ig. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szerette volna már mondani, hogy nem is olyan régen Horti Sándor bérét lecsökkentették 
35.000 forintra. Most meg a Kerekes Andrásét emelik meg? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Kerekes András megbízási szerződésének módosítását 50.000 Ft/hó-ra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
(1 fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
232/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Kerekes András megbízási szerződésének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Kerekes András megbízási szerződését megtárgyalta és elfogadta. A következőképpen dön-
tött: 2013. szeptember 16-tól 2014. október 31-ig bruttó 50.000 Ft/hónap díjazásra módosítot-
ta. Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Pejtsik Béla Tiszaalpár Nagyközségi és Iskolai Könyvtár kérelme 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megnézte a videofelvételt. Biztosan elhangzott, hogy Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai 
Könyvtár. Javasolta ezt a nevet megszavazni. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
 
A bélyegzők elkészültek. Kérte maradjon a név, mert már sok helyen lejelentette. Neki is fur-
csa volt először, de annyi munka van benne, hogy maradjon. Hagyná, mert sok helyen át kel-
lene módosítani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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A június 26-án hozott kth. határozat módosítását szeretné feltenni szavazásra. Tisztán emlék-
szik, hogy mit mondott. Kérte módosítsák, mert lehet, hogy most sok helyen kell módosítani, 
de legalább 10-20 évre fog szólni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A jelenlegi név azt sugallja, hogy több könyvtár is van Tiszaalpáron. A Tiszaalpár szó mégis 
legyen benne. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint is tartalmazza a név a helységnevet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Aljegyző Asszony is elmondta, hogy Kecskeméten benne van a településnév, de nem a köze-
pén, hanem az elején. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár nevének módosításának elfogadását Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtárra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
233/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a könyvtár nevének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a könyvtár nevének módosítását megtárgyalta és elfogadta. A könyvtár módosított neve: Ti-
szaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár. Javasolta a képviselő-testületnek el-
fogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A nyomtató kérdését támogatni kell, mert jobban megéri, mint ami eddig volt. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
A Teleháznak mindene volt, árlistája is többek között. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár kérelmének elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
234/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a könyvtár kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a könyvtár multifunkcionális nyomtató telepítésére irányuló kérelmét megtárgyalta és elfo-
gadta. Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Komlóska Község kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Komlóska község polgármestere Köteles László levelet írt, amely tartalma 5 határozat. Anya-
gi támogatást is kért a levélben. 
 
Szavazásra bocsátotta a kápolna-építés elvi támogatásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
235/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Komlóska község mozgalma Engesztelő Kápolnájának megépítése tárgyában 
 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak támogatásáról Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága üdvözli a Világ 
Királynője Engesztelő Mozgalom megalakítását, céljaival, szellemiségével, értékrendjével 
egyetért.  
A képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága kéri az egyházi és világi vezetőinket, 
hogy támogassák és tegyék lehetővé az Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten, a Szent 
Anna-réten. Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendes tagság elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
(a következő szavazás eredménye végett) – nem fogadta el, hogy rendes tagja legyen a moz-
galomnak. 
 
 
Szavazásra bocsátotta pártoló tagság elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
236/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Komlóska község mozgalma pártoló tagja tárgyában 
 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalomba belépésről Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Világ Királynője 
Engesztelő Mozgalomba belépésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt, hogy 
az önkormányzat a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom PÁRTOLÓ TAGJA kíván lenni.  
Felhatalmazza a polgármestert a Tagfelvételi kérelem aláírására és továbbítására. Javasolta a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta 50.000 Ft anyagi támogatás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Szavazásra bocsátotta 10.000 Ft anyagi támogatás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
237/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Komlóska község mozgalma anyagi támogatása tárgyában 
 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom anyagi támogatásáról Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Világ Királynője 
Engesztelő Mozgalom kezdeményezéseit megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat 
a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak megvalósításához 10.000,-Ft összegű 
adományt nyújt.  
Az önkormányzat képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az adományt a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom 11734169-
20012199 számú bankszámlaszámára átutalja. Javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kápolna építéséhez szükséges terméskő vagy a terméskő elkészítésé-
hez szükséges anyagi hozzájárulásának elutasítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
238/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Komlóska község mozgalmának Engesztelő Kápolna építés támogatása tárgyá-
ban 
 
A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett Engesztelő Kápolna építés 
támogatásáról Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsága a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett, 
Magyarország Kormánya által a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal 
összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozatban nevesített 
„Engesztelő Kápolna építése” beruházást a 30x40x50 cm-es faragott terméskővel vagy a 
terméskő elkészítéséhez szükséges összeggel nem kívánja támogatni. Javasolta a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az egy marék föld adományozásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
239/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Komlóska község mozgalmának föld adományozása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Életfa Kárpát-medence Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az 
önkormányzat a Nemzet egységének megvalósításához egy marék földet adományoz.  
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az egy marék földet 
Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa. Javasolta a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária 19:50 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fő. 
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18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a XI. Tekerőlantos Találkozó tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
700 ezer forint benne van a költségvetésben? 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Igen. 
 

Dr. Puliusné Sárdi Mária 19:51 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 6 fő. 

 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
A piac használata felmerült-e helyszínnek? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem javasolta a piacot. 
 
Szavazásra bocsátotta a XI. Tekerőlantos Találkozó elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
240/2013.(IX.05.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a XI. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó rendezése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a XI. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó megrendezését megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
A határozatról értesül: 

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

___________________________________________________ 
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19.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató a volt vágóhíd épületének hasznosítása tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Konkrét ügy kapcsán nézett utána. A Képviselő-testület átadta a használati jogot 2021-ig a 
Kiskunsági Nemzeti Parknak azzal, hogy ők tartják rendbe. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Hol van ez? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A nagyvár mellett. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató az Árpád Fejedelem Általános Iskola palatető felújítása tárgyában 
(szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Úgy fogadták el a határozatban az összeget, hogy 1.575.000 + ÁFA. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Félreértés történt. Nagyon gyorsan és pontosan megcsinálták. Van még javítani való tető, ami-
ről beszéltek már, ez az orvosi rendelőé. Nagy részét borítja zuzmó, moha, takarítás és hely-
rehozás szükséges. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ki kellene venni a polgármester kezéből mindent. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Önkormányzati tulajdonról van szó. A lényeg, hogy nem tudják kifizetni az áfát, mert nem 
áfás számlát állított ki. A kérdés, hogy megcsináltatják-e a többi felújítást is az iskola épületén 
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és ezt a metodikát követik, hogy levonják az átutalandó összegből, vagy pedig ők is hajlandó-
ak változtatni a hozzáállásukon. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 
 
21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a létszámstop kérdéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

  
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha létszámstopot rendelnek el, akkor módosítani kell az SzMSz-t a létszámcsökkenés miatt. 
Amikor ez bekövetkezik, akkor a hivatal terjessze elő az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. 
 
Tájékoztató volt. Szavazni nem kell. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 
 
22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ifj. Fekete Ferenc küldött egy levelet. Kérte, a testületi ülésre kerüljön be. Következő bizott-
sági ülés szeptember 24., de a könyvtár pályázat elbírálásának határideje szeptember 23. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Még májusban vagy júniusban volt szó a művelődési központ létrehozásáról. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Most lett külön intézmény a könyvtár. Nem kellene ezzel megbonyolítani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Június 25-én hoztak egy határozatot a Tiszaalpári Napok programjáról, hogy a polgármester 
és ő lett volna a megbízott a kérdések döntésében. Sérelmezte, hogy azon a héten minden reg-
gel megbeszélés volt, de őt nem hívták. A bugaciak nagyon jók voltak. Jónak értékeli a prog-
ramokat, motoros nap is jó volt, a hangosítással voltak csak problémák. Bodor Ádám együtte-
séből semmit sem lehetett hallani. A Desperadoból szintén semmit sem lehetett hallani. 
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Dr. Taricska Tibor alpolgármester 20:20 órakor távozott 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság üléséről. 

___________________________________________________ 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság nyílt ülése 20:20 órakor zárt ülés keretében 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 


