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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 3986/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2013. szeptember 23-án tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

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

  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
  Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Külön megjelentek: Ajtai Elemér 

Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
   Dunai Mihály, kérelmező 

Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Kerekes András, hangtechnikus 
   Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Bolláné Csernák Csilla 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 14:41 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 7 bizottsági tagból 5 tag volt jelen. Bejelentette, Dr. Vancsura Zoltán nem tud 
részt venni az ülésen, Bolláné Csernák Csilla később érkezik, valamint Dr. Csernus Tibor 
vezeti az ülést. Kérte a csoportvezetőket üljenek az asztalhoz. Az ülés után szeretettel vár 
minden meghívottat a vacsorára. A bizottsági jegyzőkönyv aláírására Dr. Csernus Tibort java-
solta. Megkérdezte Dr. Csernus Tibort, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 



A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  

 
1. Előterjesztés közvilágítási lámpa elhelyezésére irányuló kérelem tárgyában 

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

2. Előterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

3. Előterjesztés az I. számú háziorvosi rendelő és szolgálati lakás palatető javítása tár-
gyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

4. Előterjesztés védjegyhasználati kérelem tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

5. Előterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú pályázat projektmenedzsmen-
ti szerződés módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

6. Előterjesztés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 kódszámú pályázat statikai szakvélemé-
nye elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

7. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás Társu-
lási Megáll. 2. számú mód. tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
8. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat számára felajánlott ingatlan tár-

gyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
9. Előterjesztés a mobiltelefon- használattal kapcsolatban 

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

10. Előterjesztés a köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet-tervezet és a közszolgálati 
szabályzat megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 



Előadó: Barna Sándor elnök 
 

11. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítá-
sa tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoport-
vezető 
 

12. Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fél-
éves teljesüléséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoport-
vezető 

 
13. Előterjesztés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvénynek megfelelő új vagyon-

rendelet megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 
 

14. Előterjesztés a határidőn túl elintézett ügyiratok tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

15. Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek teljesüléséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borsi Sándorné adóügyi előadó 
 

16. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által tartott megemlékezések tár-
gyában (Aradi vértanuk és az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

17. Előterjesztés a hangtechnikai berendezések igénybevételére irányuló kérelem tárgyá-
ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

18. Egyéb bejelentések 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés közvilágítási lámpa elhelyezésére irányuló kérelem tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ismertette az előterjesztést. Útkanyarulatban kellene elhelyezni a lámpatestet. Megkérdezte a 
kérelmezőt kívánja-e kiegészíteni? 



Dunai Mihály, kérelmező: 
 
Szomszédokat is megkérdezte, jó volna ha kihelyeznék, mert a busz is ott áll meg. Nagy a 
forgalom. Rakatott ki másik táblát, bokrot is kivágat a közútkezelő, de hiányzik a világítás. 
Ha lehetséges és eldöntik még abban is segít, hogy a Démásznál közbenjár, mert ismerőse 
van, valamint anyagilag is segít némileg. Ő nem lakik itt, de a szomszédok miatt is érdemes 
lenne. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Mire gondolt összegszerűségben? 
 
Dunai Mihály, kérelmező: 
 
Nem tudja, mert árajánlatot nem látott. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Olyan 150.000 Ft körül szokott lenni, mégis mennyire gondolt ehhez képest? 
 
Dunai Mihály, kérelmező: 
 
60.000 Ft. Közérdekű felajánlásként lehetne beírni. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Igen, akkor úgy lesz. Ekként fog szerepelni. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Elég régi probléma, legalább 2 éve, amióta az a kis sarok csirkefogó sarok lett. Ott a vasúti 
töltés háta mögött éjjel akárki mozoghat. A töltés olyan magas, nem lehet látni a házakat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Köszönik a felajánlást, de közüzemi számlára nem fogadja el az önkormányzat. De szeretné 
kérni, hogy inkább a gyerekeknek, vagy időseknek ajánljon fel összeget. De nem tartja jónak, 
ha felét kifizetné. Javasolta az önkormányzatnak helyeztessék át, még anyagi költsége sem 
lesz. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Nincs régi lámpa, csak az volt a kérés, hogy vagy egy régit áthelyezni, vagy egy teljesen újat 
tenni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ide befizetni erre a célra, ezt törvénytelennek tartja. Inkább másra ajánlja fel az összeget. 
 
 



Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Dunai úr eldöntötte ezt a kérdést, nem fog rossz helyre kerülni. Köszönettel veszik a felaján-
lást. 
 
Dunai Mihály, kérelmező: 
 
A közért szeretne tenni, az ő portáján van világítás. 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
243/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága közvilágítási lámpa elhelyezésére irányuló kérelem tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a közvilágítási lámpa elhelyezésére irányuló kérelmet megtárgyalta és elfogadta. Felkéri Dr. 
Vancsura István polgármestert a szükséges intézkedés végrehajtására, hogy vegye fel a kap-
csolatot az EDF DÉMÁSZ Zrt-vel. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Nem sikerült megértenie, hogy hol is tartanak. Nem elég egyértelmű a kérelemben lévő meg-
fogalmazás.  
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ebből nem hiányzik csak az, hogy jelenleg mennyi gyerek van. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Meg kellene határozni az összeget is. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Tudni kellene, hogy otthon vannak-e a szülők? 



 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Óvodai létszám betelt. El kell dönteni, mennyi létszámra adnak még pénzt. Némi magyaráz-
kodásra szorulna a leírás. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tizenvalahány gyerek kapja a támogatást, de ők is öregszenek, a létszám is folyamatosan vál-
tozik, tehát éves szinten adjanak támogatást meghatározott létszámra. Holnapra el kellene 
jönnie a kérelmezőnek. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
A testület járjon el a kérdések tisztázásában. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mennyi főre kap támogatást? 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy a holnapi testületi ülésen hozzanak döntést a kérelem elfogadásá-
ról. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
244/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelmét megtárgyalta. A testületi ülésen hoznak dön-
tést a kérelem tárgyában. 

___________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a I. számú háziorvosi rendelő és szolgálati lakás palatető javítása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ismertette az előterjesztést. Jelen lehetne a vállalkozó a testületi ülésen. A két árajánlat között 
300.000 forint különbség van, egyeztetésre szorul. 



 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Magas az ár érte, úgy látja ő is. Hogyan lehet, hogy ÁFA mentes? Ott volt a gyógyszertárba 
és ránézett a tetőre, amely jó állapotban van. Lehet, hogy tele van mohával. Veszélyességi 
pótlék van, mint az iskolánál. Nem indokolt a felújítása. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Árajánlatot kell bekérni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Úgy is tudja mennyi volt az iskolatető felújítása. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
További ajánlatot kell bekérni és tárgyalni a testületin.  
 
Szavazásra bocsátotta az árajánlatok bekérésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
245/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az I. számú háziorvosi rendelő és szolgálati lakás palatető javítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az I. számú háziorvosi rendelő és a szolgálati lakás palatető javításának lehetőségét megtár-
gyalta. A következő döntést hozta: a képviselő-testület további 2 db árajánlat bekéréséről 
döntsön és azok előterjesztéséről a következő képviselő-testületi ülésre. Javasolta a Képvise-
lő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés védjegyhasználati kérelem tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ismertette az előterjesztést. Szavazásra bocsátotta a védjegyhasználati kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 



246/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Győri László védjegykérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Győri László (6066 Tiszaalpár, Gárdonyi Gáza utca 2.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Véd-
jegy” használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a Véd-
jegyhasználati szerződést. 
 
Melléklet: kérelem 
Határidő: 2013. október 10. 
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. Győri László (6066 Tiszaalpár, Gárdonyi Gáza utca 2.)  

6. irattár 

___________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú pályázat projektme-
nedzsmenti szerződés módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Kérdés, hogy elszámolható-e a költség. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A HBF nagy nyilvánosság előtt meghazudtolta önmagát is, hogy nem kötött szerződést az 
önkormányzattal, ezeket az embereket nagy ívben el kell kerülni. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
 
 



247/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú pályázat projektmenedzsmenti szer-
ződés módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú pályázat kapcsán megjelent közleményben foglal-
takat támogatja és hozzájárul, hogy a Közreműködő szervezet megvizsgálja a HBF Hungari-
cum Kft. részére jogos-e a többletköltség megítélése. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a szükséges tájékoztatást a Közreműködő 
szervezet részére tegye meg és eredmény esetén tájékoztassa a Képviselő-testületet. Javasolta 
a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 kódszámú pályázat statikai szak-
véleménye elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ismertette az előterjesztést. Hiánypótlást kértek statikai szakvéleményre, amely meg is szüle-
tett 127.000 forintért. 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződés megkötésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
248/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 kódszámú pályázat statikai szakvéleménye elfo-
gadása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztésbe foglaltakat megtárgyalta és támogatja. Felkéri Dr. Vancsura István polgár-
mestert, hogy a Balogh és Társa Bt-vel (6000 Kecskemét, Gázló u. 26.) kösse meg a szerző-
dést bruttó 127.000,- Ft-ért. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás 
Társulási Megáll. 2. számú mód. tárgyában 



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

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Minősített többségi szavazás szükséges hozzá, ezért került be ismételten a módosítás. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyedül vannak a 82 település közül aki nem szavazta meg, tehát mindenképpen szükséges 
megszavazni. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2. sz. módosítás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
249/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 2. számú módosítása elfogadása” tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 2. számú módosítása elfogadása” tárgyú előterjesztést és a következő 
döntést hozza. 
 
Javasolja a Képviselő testületnek a Társulási Megállapodás 2. számú módosítását az előter-
jesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadni.  

___________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat számára felajánlott ingat-
lan tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ismertette az előterjesztést. Kérdése, hogy anyaggal együtt vagy mindennel együtt ennyi az 
ára. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Hol van ez a ház? 



 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A bolt után lévő sarok. Kié is volt ez a ház? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Kulmann féle ház. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Valaki azt mondta megveszi, és ott játszóteret szeretne kialakítani. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Az nem az a ház, hanem a Kővágó féle ház. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Biztos, hogy Erkel utcai volt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Viszonylag száraz, felújítható ház. Nagy porta van hozzá. Szociális szükséglakásra van igény, 
de nem biztos, hogy ennyiért szükség lenne rá. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta az ingatlan-felajánlás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nél-
kül – nem fogadta el a felajánlást, a következő döntés hozta: 
 
250/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat számára felajánlott ingatlan (Tiszaal-
pár, Ady E. u. 91. hrsz: 1786) tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
Török Péter 1214 Budapest XXI. ker., Rakéta utca 37. IV. em/14. szám alatti ingatlantulajdo-
nos ajánlatát, a Tiszaalpár, Ady E. u. 91. szám alatti ingatlan (hrsz: 1786) 500.000,-Ft vétel-
áron történő megvásárlását visszautasította. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a mobiltelefon- használattal kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 



Előadó: Barna Sándor elnök 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Különböző pletykák terjengnek a hivatalban, hogy ki használja a telefonokat. Nem zárkózik 
el, hogy kapjanak telefont, csak magánbeszélgetésekre ne használják. Nem is szeretné, ha 
bárki a hivatali és önkormányzati munkán kívül telefonálna magán célra. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Elolvasta a mobiltelefon-használati szabályzatot? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem olvasta. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
A kommunikáció ingyenessége a lényege, azon alapdíjon felül pedig mindenki fizesse a költ-
ségét. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A testületre is ki lehetne terjeszteni, mert csak 3-an vannak benne. Az alapdíjat fizetné az ön-
kormányzat, amit azon felül telefonálnak, pedig mindenki magának állná. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, neki nincs rá szüksége. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Osztotta a véleményét a bizottsági elnök úrnak, a szabályzatban is le van írva. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elrémisztette Csernus Tibort, mert vezetékes telefonra nem lehet ingyen telefonálni, illetve 
perc alapú számlázásra fognak áttérni. Rájöttek az emberek milyen jó és így szigorítják a fel-
tételeket. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Érti miért került be az előterjesztés. Azért, hogy mindenki ezen intézze üzleti és egyéb ma-
gánügyeit a hivatal és az önkormányzat számlájára. 
 
 



Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ha ilyen nagy létszámban vannak helyi érintettek, valamilyen módon publikussá tehető. Név-
sor is lehetne róla, ha megoldható és hozzájárulnak a dolgozók. Nyilatkoztatni lehetne min-
denkit, hogy publikussá tehető-e a telefonszáma. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem javasolta, hogy ilyen telefont biztosítsanak. Vannak telefonfüggők. A hivatal részéről is 
vannak olyan személyek, akiknek fontos, hogy legyen telefonja, pl. a vezetőknek. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
A lehetőséget fel kell kínálni.  
 
Szavazásra bocsátotta a mobiltelefon- használat elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
251/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a mobiltelefon- használat tárgyában 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a mobiltelefon- használatáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A költség-hatékonyság azt 
kívánja, hogy kiterjesszék a mobiltelefon-használatot az önkormányzati dolgozókra és a Kép-
viselő-testület tagjaira is. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felkéri Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
asszonyt a szükséges intézkedések elindítására és elvégzésére. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet-tervezet és a köz-
szolgálati szabályzat megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ismertette az előterjesztést, szeptember 5-én már volt ülésanyag. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Le van írva, hogy a jelenlegi költségvetés lehetővé teszi a juttatást. Nem tudja hogyan, mert a 
mostani költségvetés mínuszos. A hátrányos helyzetű gyerekeket nem támogatják. 



 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte, zárt ülés elrendelését. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Már belekezdtek a napirend tárgyalásába. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Indítványt tett, köteles megszavaztatni. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont zárt ülés keretében történő tárgyalásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását. 
 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 15:36 órakor zárt ülés keretében 
folytatta tovább munkáját. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 16:30 órakor nyílt ülés keretében 

folytatta tovább munkáját. 
 
Bolláné Csernák Csilla bizottsági tag a szünet után 16:30 órakor megérkezett a Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottság ülésére, így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés 
módosítása tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoport-
vezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A költségvetést a konyha felújítása tekintetében módosítani szükséges. 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
A kőművesből van egy árajánlat, a többiből kettő. Ismertette az árajánlatokat. Elhozta az ál-
lategészségügyi jegyzőkönyv fénymásolatát. A főzőzsámoly még mindig kérdés. A kettő kö-
zött 1 kW eltérés van, egyforma minőségű. 
 
 



Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Az olcsóbbat kellene választani. 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Az olcsóbbnak 112 ezer forint darabja, ez megfelelő lenne. Nettó áras volt. Edényekről, faze-
kakról, melyek rozsdamentesek 3 árajánlat van, lényeges különbségekkel. Ismertette az ösz-
szegeket. Az egyik árajánlat átlagosan jobb. A gázzsámoly máshonnan lenne.  
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Akkor is tartják az árakat, hogyha nem csomagban van? 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Igen, mert darabra adják. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Legkedvezőbb árakkal kalkulálva mennyi lenne? 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
470.000,- és 224.000,- forint, tehát durván 600.000,- forintba benne lenne az edény, a gáz-
zsámoly. Plusz még a madellák 80.000 - 90.000,- forint. Ezek nettó árak, 780.000,- forint. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Asztalokra is van? 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Minőségileg döntene, ha rábíznák. 5 db asztal kellene, 80.000,- forint duplán. Ugyanilyen 
árakat küldött más, kedvezményesen. Ezek rozsdamentesek és minőségileg jobbak, valamint 
lengéscsillapítókkal is felszereltek. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Árban akkor mennyibe kerülne? 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
460.000,- forintba jön ki. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
1.450.000,- forint eddig.  
 
 



Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Nem, 1.240.000,- forint eddig, nettó árban. 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Rovarháló üvegszálas, tűzálló, ismertette a leírását. A beszerelés költsége 46.500,- forint. Ke-
retes szúnyogháló 11 db és két ajtóra való. Ugyanebben másik ajánlat 68.000,- forint össze-
sen. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Áfás áron 1.600.000,- forint körül van. 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Festést is előírták. Falak 596.840,-. A mázolás 480.000,- áfával együtt. A másik egybe vette, 
741.000,- plusz áfa. A harmadik mésszel történik, munkadíj 350.000,- forint.  
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Akkor ez mésszel, a másik kettő diszperzittel történik? 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Kicsit zavarosan van megfogalmazva. 230.000,- plusz mázolás, anyaggal együtt 580.000,- 
forint. Tehát 330.000,- plusz 230.000,-, tehát 580.000,- forint. Ez a nyílászárók festésének 
összes költsége.  
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ha jól értelmezi 1.160.000,- forint. 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Igen. Oldalfal és padlócsempézés: összeges 222.500,- plusz anyagszükséglet 160.000,- forint, 
összesen 380.000 forint.  
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Bruttó vagy nettó ár? 
 
Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Nem egyértelmű, hogy nettó vagy bruttó. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ez az egy ajánlat van kőművestől? 
 



Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető: 
 
Igen és van még burkolásra ajánlat. Az anyag és a díj összesen 1.400.000,- forint plusz áfa. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Akkor az 1.700.000,- forint, mindösszesen 4.700.000,- forint. Következő kérdése volt, hogy 
pénzügyileg működőképes-e. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Megvan a pénz rá, de úgy kell kikalkulálni, hová tegye be a költségvetésbe. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Legyen akkor a külseje is készen. Táblázatba kellene foglalni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A holnapi testületi ülésen táblázatba szeretné látni az összegeket. Jobban lehet látni, melyik a 
legolcsóbb és legjobb ajánlat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
5.700.000,- forint összesen. Nem a külsejére szeretné költeni, hanem meg kellene nézni a 
szolgálati lakásokat is, hol lehetne létesíteni helyet konyhának.  
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Nem szabad a lakásokat bántani. Inkább a termelői piacot kellene átalakítani, mert télen nincs 
rá akkora igény. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem támogatja. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Holnapra elkészül a táblázat, testületin megvitatják. 
 
Szavazásra bocsátotta a költségvetés módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
253/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítása tár-
gyában 



 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítását megtárgyalta. A 
konyha eszközeire és felújítására bekért árajánlatokat táblázatban összefoglalva a holnapi 
testületi ülésre elkészítik, ez alapján javasolja a képviselő-testületnek a döntés meghozatalát.  

___________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
I. féléves teljesüléséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoport-
vezető 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A kimutatások nem történtek meg. Nem látja a méltányossági közgyógyellátást. Be volt ter-
vezve az összeg, de 0 forint lett felhasználva. Nem akarja elhinni. Az Eperke bölcsődével tisz-
tázni kell a normatívákat. Kamatmentes hitelnél kíváncsi a kintlévőségre, ami nem térült visz-
sza. A költségvetésben rengeteg pénz van, amit vissza lehetne vonni és tartalékba betenni, 
hogyha valami baj van, akkor legyen mihez nyúlni. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Konkrét dolgot mondjon képviselőtársa, amivel nem ért egyet a költségvetésben. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem azt mondja, hogy nem jó, hanem nem ért egyet. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ez az első félév. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A Kádár Lajos Közösségi Ház felújítása megtörtént. Ki lett-e fizetve? 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Nem tudja, ez az első félév. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ki kell fizetni, azért csinálta a vállalkozó. 
 
 
 



Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
254/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves 
teljesüléséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről 
szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvénynek megfelelő új va-
gyonrendelet megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 

 
Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Ismertette a tervezetet. A közelmúltban volt a testület előtt a meglévő vagyonrendelet módosí-
tása a kormányhivatal felhívása alapján. Már akkor tájékoztatva lett a testület, hogy szüksé-
gessé vált a teljes vagyonrendelet felülvizsgálata. Eddig az önkormányzati vagyonról konkrét 
jogszabály nem jelent meg. A régi és az új között az a különbség, hogy nem tartalmazza az 
önkormányzati vagyon forgalomképesség szempontjából történő felsorolását. Erre nincs is 
szükség a továbbiakban. A törvény ad lehetőséget szigorúbb alkalmazásra, de nem tartja cél-
szerűnek. Vagyonelemeket ismertetett. Kérdés, hogy a Településgazdálkodási Kft-t is beleve-
gyék-e a vagyoni körbe. Ingyenes felajánlásról és versenyeztetésről beszélt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Eljárási szabályoknál van írva, hogy a polgármester legalább évente egyszer tájékoztatja a 
testületet. Ez értendő a zárszámadáskor adott beszámolóra? 
 
Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Igen. Mivel képviselő-testület előtt lesz minden tárgyalva, úgyis értesül a testület. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az 5.000.000,- alatti ajándékozással nem ért egyet, hogy a polgármester úr elfogadhassa. Ha 
valaki felajánlja ingatlanát, akkor mivel jár az épület felújítása? 



 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Arról van szó, hogyha valaki felajánl egy ingatlant terheivel együtt, akkor a polgármester el-
fogadhatja. 
 

Vita folyt a döntési jogról. 

 

Bársony Lajos, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Módosításként bele lehet írni, hogy mindent a testület határoz meg és dönt el. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Így jó lesz. Módosításként javasolta, mindent a testület döntsön el. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyetértett. Ezt már el lehet fogadni. Beszéltek a forgalomképes vagyonról. Nem akármilyen 
törvénytelenségek történtek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy ilyet mondjon képviselő úr. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
6 méteres út volt, azt is eladták. Igaz, hogy nem volt bevezetve a földhivatalhoz. Telekként 
adták el.  
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Része volt a teleknek. Pénzért lett eladva, nem? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
El, 572.000,- forintért. A másik része, pedig oda van írva, 0 forintért. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Módosító javaslat, hogy 5 millió forint alatti és feletti résznél a testület döntsön. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
0,- forinttól, tartalmazza ezt is. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta a vagyonrendelt elfogadását a módosításokkal. 
 



A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
255/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvénynek megfelelő új vagyonrendelet 
megalkotása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvénynek megfelelő új vagyonrendelet megalkotását 
megtárgyalta és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által tett módosításokkal együtt elfogadta. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti vagyonrendelet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el az eredeti határozatot. 

___________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a határidőn túl elintézett ügyiratok tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta levételre, mert ez a téma nincs lezárva. Bizonyos információk vannak, de nincsenek 
lezárva. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Igen. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek teljesüléséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borsi Sándorné adóügyi előadó 

 



Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ismertette az előterjesztést. A számoknál kicsit rendet kellene tenni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
16.000.000,- forint kintlévőség van iparűzési adóból, 46.700.000,- Ft a gépjárműadóból. Azon 
kell törni a fejeket, hogyan hajtsák be az adósságot. Össze lehetne szedni 62.000.000,- forin-
tot. Még az adósok listáját sem tették ki. Lakiteleken már másodjára tették ki a listát. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ami jelentős összeg ebből, az vállalkozásokat érint, amely teherfuvarozó vállalkozásoktól 
eredő tartozás. Be volt jelentve a cég, időközben felszámolásra kerültek, csődbe mentek. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Egy éve küzd azért, hogy az adón rendet tegyen. Megérett a személyi változtatás is. Nem volt 
tájékoztatás semmiről. Ő azon aggódik, hogy technikailag hogyan fognak bejönni az össze-
gek. Több variáció is van, a következő időszak komoly munkát jelent. Hatékonyan be lehet 
hajtani, de a hosszasan elnyúló adózók már túl lesznek a kezelhetőségi határon. Külső behaj-
tót is fel lehet keresni, de ők pénzért dolgoznak. Reménye szerint záros határidőn belül javas-
lat készül arról, milyen módon szeretnék behajtani az adókat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Van egy fenntartása. Éveken keresztül többet fizetett. Ha a közigazgatási rendszer elismeri a 
hibáját, akkor írják jóvá, mert ez nem történt meg. A másik egy lényeges pont, hogy az adó-
kötelesség védett dolog, személyiségi jogokat is sért. Harmadik dolog, az idegenforgalmi 
adónál, adóköteles a hirdető tábla is. Vonják be a rendőrséget, ha kell. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Nem kell szavazni, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által tartott megemléke-
zések tárgyában (Aradi vértanuk és az 1956-os forradalom és szabadságharc emlék-
napja) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A határozat módosítását javasolta. A bizottsági ülés a megemlékezés napjára, délutánra volt 
tervezve, de lehet változtatnak rajta. A polgárőrséggel egyeztetni fog, hogy lezárják az Árpád 
teret. 



 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Időpontra vonatkozóan alkalmazkodtak az iskolához. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Előre jelezte, Pesten van ebben az időben tárgyalni. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Az iskola nem tart az iskolában külön ünnepséget, az időpont ezért van ilyen korán. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta a megemlékezés időpontjának és programjának elfogadását a módosí-
tással.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
256/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó megemlékezés programját és 
időpontját megtárgyalta és támogatta. 
Időpont: 2013. október 22. 15:00 óra 
Helyszín: Árpád tér, 1956-os kopjafa 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
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 

 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Módosító javaslatként elmondta, szeretné az iskola, ha a szózat helyett a műsor végén más 
ének hangzana el. 
 
 



Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérése az iskolához, hogy a gyerekek a himnuszt és szózatot énekeljék el. 

 

Vita folyt arról, hogyan és ki énekelje el a himnuszt és a szózatot. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Énekkarnak kell elénekelni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Nincs énekkar. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felnőttet javasolt, aki a mikrofon előtt énekli. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Énektanár azért van. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta a megemlékezés időpontjának és programjának elfogadását, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a szózat helyett más ének hangzana el a műsor végén. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
257/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Aradi vértanúk emléknapja tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Aradi vértanúkról tartandó megemlékezés programját a kiegészítéssel megtárgyalta és tá-
mogatta. 
Időpont: 2013. október 04. 15:00 óra 
Helyszín: Árpád tér, Petőfi szobor 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
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 

___________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a hangtechnikai berendezések igénybevételére irányuló kérelem 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Sportbálra kéri a Sport Egyesület elnöke a hangtechnikai berendezéseket, illetve a többi esz-
közt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A színpadot nem is kérik, csak az oda és visszaszállítást. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Az Irigy Hónaljmirigy jön el és kértek színpadot is. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta a Sport Egyesület kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
258/2013.(IX.23.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Sport Egyesület kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Sport Egyesület hangtechnikai berendezésre irányuló kérelmét és egyéb eszkö-
zök, Fiat Ducato jármű (sofőr), valamint színpad (annak felállítására személyi segítség) in-
gyenes használatba adását megtárgyalta és elfogadta.  
Időpont: 2013. november 09. 19:00 óra 
Helyszín: Árpád Fejedelem Általános Iskola Tornacsarnoka 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3. Igazgatási csoport 



4. Vagyongazdálkodási csoport 

5. Parádi László, a Tiszaalpári Sport Egyesület elnöke 

6. Kerekes András, hangtechnikus 

7. Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs 

8. irattár 

___________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A buszt írta fel. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg kell sürgetni, mert még nem kaptak választ. A busz teljesen megtelik. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
A szociális szövetkezet részéről érkezett kérelem, hogy földet kérnének. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Átadták a földeket a kft-nek. Az utolsó pillanatban jött a kérelem és már készen voltak a napi-
rendi pontok. Arra a földre már költve lett gyomirtótól kezdve sok minden. Egyeztetés szük-
séges. Milyen állatokat akarnak odavinni, milyen körülmények között tartják azokat. A szö-
vetkezet érdekében kell megbeszélni, hogy működőképes legyen. A Nemzeti Park is ad terü-
letet, pályázni kell. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Rendszeresen felmerült a szövetkezet témája. Ha egyszer létrejött a szövetkezet és még hely-
ben topog, el kell dönteni, hogy támogatja-e a testület vagy sem. Mindez azért, hogy tudják, a 
jövőben mire számíthatnak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Valamit le kellene tenni az asztalra.  

___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Mivel több kérdés nem volt és hozzászólás nem történt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
ülését 18:00 órakor bezárta. 
 

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


