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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 4276/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2013. október 22-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

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

  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
 
Külön megjelentek: Ajtai Elemér, CNÖ képviselő 
   Barna Anita, köztisztviselő 
   Bartucz István, településüzemeltetési előadó 

Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
Kerekes András, hangtechnikus 
Molnár István, belső ellenőr 
Rozmánné Túri Anita, anyakönyvvezető 

   Sztakó Ildikó, könyvtárvezető 
   Vajda Márta, egyesületi vezető 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Bolláné Csernák Csilla bizottsági tag, Dr. Taricska 
Tibor alpolgármester, Dr. Vancsura István polgármester 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Kacziba Sándor, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 16:21 órakor megállapította, hogy a bizottság 8 tag-
jából 5-en jelen voltak, tehát a bizottság határozatképes. Hozzátette, Bolláné Csernák Csilla 
később jön, Kacziba Sándor és Dr. Vancsura Zoltán igazoltan tartózkodnak távol. Kiss Lajost 
is köszöntötte első ülésén. Elmondta, az ő jogai és kötelezettségei sem térnek el a többi bizott-
sági tagétól. 
 
 

Dr. Vancsura István polgármester 16:23 órakor megérkezett a bizottsági ülésre. 
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Vagyonnyilatkozatát leadta, tehát szavazhat, de még bőven benne van a 30 napban. Kérte 
Győri Istvánt, ne zavarja oda nem illő témában az ülés menetét. A bizottsági jegyzőkönyv 
aláírására Kiss Lajost javasolta. Megkérdezte Kiss Lajost, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, az önkormányzati SzMSz. módosításának is a napirendi pontok között kellene len-
nie. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Azért nem került be, mert le vannak terhelve. Nem tartja kardinális késésnek a csúszást, mert 
mindig adódik valami, amiért csúszik. A cafetéria kérdésében intézkedtek, a rendelet elkészí-
tése nehézkesebb mint gondolta. A mobiltelefonok kiosztásra kerültek, egyéb kérés nem érke-
zett ezzel kapcsolatban. A 10 készülékből még van is. A helyi értéktárral kapcsolatban nem 
tudta megmondani pontosan milyen intézkedés zajlódott, de a következő testületi ülésre utána 
néz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A helyi értéktárral kapcsolatosan most volt tájékoztató a Lakiteleki Népfőiskolán, folyamat-
ban van, csak személyeket kellene javasolni, akik a bizottságba részt vennének. Kérte a bi-
zottságot tegyen javaslatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
22. napirendi pontot javasolta elsőként tárgyalni. 10. napirend kerüljön a harmadik helyre. 24-
es pontban, az egyebekben 3 dolog kerül megbeszélésre. 14-esnél elírás van, helyesen: tájé-
koztató a foglalkoztatásról. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Néhányat még felsorolt, pl. Pejtsik hagyaték felhasználása, iskolai tanácsba delegálás, sport 
egyesület költségkérelme. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Összesen hat dolog van még az egyebekben. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A 14. napirendi pont kétszer történt felvételre. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 14. napirendi pont a foglalkoztatásról szól és benne is van az anyagban. 
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Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja 16:33 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat az elhangzott módosításokkal és azok sorrendisé-
gét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül –  
elfogadva a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a határidőn túli ügyiratok kapcsán készített belső ellenőrzési jelentés intézke-

dési terve tárgyában (zárt) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

2. Előterjesztés az étkezési térítési díj mérséklésére vonatkozó kérelem tárgyában (zárt) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
3. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárba áthelyezendő 

Teleház tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
4. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat számára felajánlott szobor tárgyában 

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

 
5. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

6. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásról szóló 
23/2012. (XII.01.) Ör. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

7. Előterjesztés az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
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8. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi II. féléves 
költségvetése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

9. Előterjesztés a gyepmesteri feladat-ellátási szerződés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

10.  Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat mó-
dosítása tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

11.  Előterjesztés az I. számú háziorvosi rendelő és szolgálati lakás palatető felújítása tárgyá-
ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

12.  Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár villamos energia 
teljesítménynövelése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
13.  Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlan tárgyában (Honfoglalás   utca 

5.)  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 
 

14.  Előterjesztés a 2014. évi Tavaszköszöntő rendezvény keretében meghívandó Ötlet Club 13 
Egyesület támogatása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

15.  Előterjesztés a Csokonai utca 52. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Bársony Lajos vagyongazdasági előadó 
 

16.  Tájékoztató az önkormányzati foglalkoztatás helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Bartucz István településüzemeltetési előadó 

 
17.  Tájékoztató a közgyógyellátásról szóló Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által adott 

állásfoglalásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
18.  Tájékoztató a Kunság Volán Zrt. által adott állásfoglalásról 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
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19.  Tájékoztató a 2013. évi tűzifapályázatról 

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

20.  Tájékoztató az ÁROP pályázat helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

21.  Tájékoztató a KEOP pályázatról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

22.  Előterjesztés a sütőüzem melletti terület hasznosítási lehetőségei tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

23.  Előterjesztés az önkormányzatnál alkalmazandó kertész tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
24.  Egyéb bejelentések 
 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 16:34 órakor zárt ülés keretében 
folytatta tovább munkáját. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:01 órakor nyílt ülés keretében 

folytatta tovább munkáját. 
 
 

Barna Sándor a bizottság elnöke 19 perc szünetet rendelt el. 
 
 

Barna Sándor a bizottság elnöke a szünet alatt távozott a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 5 fő. 

 
A bizottsági ülés vezetésével Dr. Csernust Tibor bizottsági tagot bízta meg. 

 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtárba áthelye-
zendő Teleház tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ismertette az előterjesztést. 



7 
 

 
Szavazásra bocsátotta a megállapodás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
261/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Faluvédő és Szépítő Egyesület és az önkormányzat közötti megállapodás tár-
gyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Faluvédő és Szépítő Egyesület és az önkormányzat közötti megállapodást megtárgyalta és 
elfogadta. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármester urat a megállapodást kösse meg. Javasolta a Képvi-
selő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Vajda Márta, egyesületi elnök: 
 
Nem látta még a megállapodás-tervezetet. Szeretett volna belőle kérni egy példányt. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
A testületi ülésen, amennyiben bármi probléma felmerül még lehet jelezni. 

___________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat számára felajánlott szobor 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Illik elfogadni. Óvodába vagy az iskola emeleti aulájába gondolta elhelyezni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Zárt térbe kell rakni? 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Igen, mivel akril festékkel készült. 
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Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Az intézmények vezetőit kellene megkérdezni. Át tudják küldeni nekik e-mailben? 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Biztosan megoldható. Szavazásra bocsátotta a felajánlás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
262/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat számára felajánlott szobor elfogadása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
az önkormányzat számára felajánlott szobor elfogadását 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. Dr. Kálvinné Kovács Noémi 

6. irattár 

___________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési kon-
cepciója tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportveze-
tő 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Az országos költségvetés sincs befejezve. A részleteket csak az éves költségvetés elfogadásá-
val tudják majd meg. 
 
Szavazásra bocsátotta a koncepció elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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263/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja. 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a vonatkozó, az Országgyűlés által elfogadott jog-
szabályok és a 2014. évi költségvetési törvény alapján kell elkészíteni, a koncepcióban meg-
fogalmazott célok figyelembevételével, így: 
1.  A 2014. évi költségvetésben hiány nem tervezhető. 
2.  A költségvetési szerveket a működési kiadásaik zavartalan biztosítása mellett rendívül szi-
gorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell ösztönözni. 
3. Az intézményi, illetve önkormányzati saját bevételeket tovább növelni és maximalizálni 
szükséges. 
4. Az önkormányzati feladatellátással összefüggő szolgáltatás színvonalának megtartása, a 
bevételek hathatós növekedésének elérése. 
5.  A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban:  
- az önkormányzat a pályázatokhoz szükséges saját erő csökkentése céljából folyamatosan 
vizsgálja a lakosság pénzügyi vonatkozású bevonását. Javasolta a Képviselő-testületnek elfo-
gadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásról 
szóló 23/2012. (XII.01.) Ör. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
A rendelet módosításához készült el az előterjesztés. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Javaslatokat el lehet mondani. Lényege a változtatásnak, hogy három fajta segély össze lesz 
vonva. A minimális jövedelemhatár került javaslatra. Önkormányzat segélynél egyedülálló 
esetében 150%-ot, családban levőnél 130%-ot javasolta. A temetési segélynél az eredeti 15%-
ot javasolta. A közgyógyellátásnál azt tartották szem előtt, hogy azok is részesülhetnek ilyen-
ben, akik nem jönnek egyéb segélyért. Meghagyná a legutolsó szabályozást vagy esetleg az 
azt megelőzőt. 240-290% a legutolsó, az előző az 220-270%. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Hogy lennének? Akkor a százalékok 200% alattiak? 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Ettől szűkebb lenne. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Volt egy számítás pár hónappal ezelőtt, ha bizonyos szám lenne a százaléka mennyien esné-
nek bele. 
 
Dr. Csenus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ha a 200%-nál alacsonyabb van meghatározva, akkor a 290% alattiak már nem esnek bele. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Családban élőnél 240% alatt, egyedülálló esetében 290%. Minden esetre azt javasolja, ami a 
legutolsó szociális rendeletbe van benne. Kamatmentes kölcsönnél az elmúlt évben lett visz-
szahozva, akkor rájöttek, hogy szűkíteni kell a jogosultság körét. Kellőképpen szűkítve volt. 
A családok jelenlegi anyagi helyzetében fontos, hogy ha váratlan kiadás történik, akkor tudja-
nak hová fordulni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha jól tudja a közgyógyellátás az önkormányzat költségvetéséből megy ki. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
30%-a. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Addig nem javasolta megszavazni, amíg a keretszámokat nem látják. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nemcsak ebben az évben kell nézni ki adta be, egész intervallumot kell figyelembe venni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
A méltányosságot 1 évre adják. 
 
 

Barna Sándor a bizottság elnöke 18:33 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 

Beszélgetés folyik a juttatásokról. 
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Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
A  módosított javaslatot nem tudta beépíteni a határozat-tervezetekbe. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Elmondta hová kell beletenni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Meghatározná kik a rászoruló személyek, amelyek kaphatnának segélyt. Csak az, aki arra adja 
be a kérelmet. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Világos, ez így is van. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Valahogyan egységesíteni kellene. 70%-os normatíva mellett világos, hogy mire adják a se-
gélyt. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Tehát ha jól érti, azt szeretné képviselőtársa, hogy ne legyen közgyógyellátás, temetési segély 
stb. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Igen, legyen inkább egy szociális keret mindenre. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Be van szabályozva. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
A 200%-240% mellett hogyan alakulnának a számok. Táblázatot lehet-e készíteni csütörtök-
re? Mert akkor tudnának erről konkrétabban beszélni. 
 
 

A százalékok nagyságrendjéről beszélnek. 

 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Igazat adott a doktor úrnak, meg kell nézni a költségvetési hatást. Meg kell vizsgálni a lakos-
ságot. Szigorú normatívákat vetnek föl. Aki konkrétan jogosult az kapjon, meg kell nézni a 
költségvetést is. 
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Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
A normatívnál van-e jövedelemhatár? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
28.500,- forint ha családban él, ha egyedül 42.750,- forint.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Jelen pillanatban ugyanaz mint a normatív. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Az a 100%, ha családban él. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Ez a legkevesebb, amivel rendelkeznie kell méltányosságiból. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kérdése volt, hogy alanyi, méltányossági és normatív között mi a különbség? 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ő a százalékokra volt kíváncsi. Nem tudják azt, hogyha a 150-200%-ról beszélnek mennyi főt 
érint a településen, sem azt, ha a 240-290%-ot határozzák meg, akkor hány főt érint. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Alanyi jogon akár mekkora jövedelemhez jár, van a normatív, amely a 100-150%, csak a járás 
tudja megállapítani, hogy ide kerülhessen. A jövedelemmel tisztába kell lennie. Gyógyszer-
költség 6.500,- forint. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kétféleképpen is elutasítja. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Az a probléma, hogy a doktor úr hiába írja, hogy méltányossági, neki ahhoz, hogy tudja az 
igénylő jövedelmével is tisztába kell lennie. Pedig az orvos azt nem tudja. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Le kell redukálni, aki beleseik beleesik, aki nem, az nem. 
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Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ki az, aki ténylegesen rászoruló kategória. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Eleve nem jár annak, akinek a költsége el nem éri a 6.270,- forintot. Ahhoz, hogy elérje, nem 
elég az a gyógyszer, amit a háziorvos ír ki. Hogy pontosan mennyi az igénylő, nem biztos 
hogy fel tudják mérni, azért, mert nagyon kevés volt az igénylő. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ezért lenne jó tudni, ha akár melyik variációt választanák, akkor hány főt érintene. Mondjuk 
durván a felét. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
A 240%-ot mikor határozták meg. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nem az előbbi, hanem az azelőtti rendeletben hozták meg. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
A kérdés az, hogyha magasabb %-ot határoznak meg, akkor is utalja az állam a 70%-ot? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Igen, bármit beírhatnak, akkor is adják. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nézzen utána, mert ebben a pénzügyi helyzetben nem hiszi el. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kölcsön két kategória. Kamatmentes kölcsön adásánál egy fontos dolgot néz, a visszafizet-
hetőséget. Ha lakástámogatásra jogosultsága van és kapja, akkor már erre ne járjon. Viszont 
rendelet szerint jár. De mivel nem arra költötte eddig sem, akkor elutasítja. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Ha adnak valamekkora összeget, az visszatérítendő? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Nem kötelező dolog. 
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Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Érti, de ezeknek a feltételei melyek, ott is jövedelemhatár van megszabva. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Ha a testület úgy dönt, hogy szabályozásra kerül, akkor a testület határozza meg. Ebből szin-
tén van két verzió. Jövedelemtől függően vállalni kell önrészt, a másik pedig attól függ meny-
nyi a jövedelme. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Tehát az önrész mértéke a két verzió. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
A kamatmentes kölcsönt is ki szeretnék vezetni a rendszerből? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez egy nagy összegű segély. Nehéz a dolog. Ha ezt elfogadják, vezessék ki. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Érti. Javaslata a közgyógyellátással kapcsolatosan, hogy meg kell vizsgálni van-e költségveté-
si vonzata a számok arányában.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint ez nem rendelet. Eddig jegyzői hatáskörben döntötték el ki kap. Most azt 
szeretnék, hogy testület döntse el, de kérik, hogy a testület ruházza át polgármester úrra. Nem 
javasolta, nem tartja jónak. Manipulálni szeretnék a testületet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem szeretnék manipulálni. A jóindulat már fel sem merül a testületben. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Módosító javaslata, hogy képviselő-testületi hatáskörbe döntsék el ki kapjon méltányosságit. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Igen ezt ő írta, hogy polgármester úrra ruházzák át. Ha beérkezik egy kérelem, akkor 5 nap 
múlva tovább kell küldeni. Akkor minden héten lehet majd ülésezni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ezelőtt 10 évvel hogyan volt. 
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Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Így volt. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet 11.§. (1) - (4) bekezdésének hatályon kívül helyezésének 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
264/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
23/2012.(XII.01.) Ör. számú rendelet 11.§. (1) – (4) bekezdésének hatályán kívül helyezé-
se tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
23/2012.(XII.01.) Ör. számú rendelet 11.§. (1)–(4) bekezdésében szabályozott rendszeres szo-
ciális segélyre való jogosultságot a megalkotandó új önkormányzati szociális rendeletében 
nem fogja szabályozni, mivel annak hatályon kívül helyezésére kerül sor. Javasolta a Képvi-
selő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Módosító javaslata, úgy kerüljön bele, ahogyan eddig szabályozva volt. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta az átmeneti segély elfogadását, ahogyan eddig szabályozva volt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
265/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes köl-
csön nyújtása lehetőségének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön nyújtását 
a megalkotandó új önkormányzati szociális rendeletében úgy fogja alkalmazni, ahogyan eddig 
szabályozásra került. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
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Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta a temetési segély szabályozásának elfogadását a módosítással. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
266/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzati segély és ezen belül az elhunyt személy eltemettetésének költ-
ségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély szabályozása tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a megalkotásra kerülő új szociális rendeletében az önkormányzati segély esetén az ellátás 
esetében az egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy állapítja meg, hogy az csa-
ládban élő nagykorú személy esetében és egyedül élő nagykorú személy esetében is az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedülálló esetében  130%-a. Külö-
nös méltányosságból a segély megállapítható akkor is, ha a jövedelemhatár ezt 5%-kal meg-
haladja. 
Tartósan fennálló rendkívüli élethelyzetben, elemi kár vagy életveszély esetén a családi jöve-
delemhatárok megállapításánál, illetve a segély maximális összegének meghatározásánál a 
jelenlegi szociális rendeletünk szabályai az irányadóak. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkor-
mányzati segély összegét úgy állapítja meg, hogy annak legmagasabb összege a helyben szo-
kásos legolcsóbb temetés költségének 15%-a, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési 
költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. Javasolta a Képvi-
selő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta a méltányossági közgyógyellátás szabályozásának elfogadását a módo-
sítással. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
267/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága méltányossági közgyógyellátás szabályozása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a megalkotásra kerülő új szociális rendeletében a méltányossági közgyógyellátás esetében az 
egy főre számított családi jövedelemhatárt úgy állapítja meg, hogy az egy főre számított havi 
családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240%-a, egye-
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dül élő esetén annak 290%-a legyen. Annak függvényében, hogy a költségvetésre milyen  
hatással van. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását a kiegészítéssel. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
268/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Adósságkezelési szolgáltatás bevezetésének kezdeményezése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a megalkotásra kerülő új szociális rendeletében szabályozni kívánja az adósságkezelési szol-
gáltatás bevezetését, ezért felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő testületi ülésre 
az ehhez szükséges koncepciót és megállapodás-tervezeteket dolgozza ki, és terjessze a Kép-
viselő-testület elé. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető bizottsági tag: 
 
Visszaadta a szót elnök úrnak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte csütörtökre készüljön valamilyen papír arról, hogy pontosan mit szavaztak meg. 

___________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezet kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
 

Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 19:13 órakor távozott a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 5 fő. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Semmit sem tettek le még az asztalra. Nem támogatja. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselő: 
 
Képviselő úr nem érti. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A döntéshozatal előtt néhány számadatot ismertetett. Szántás 20 ezer forint/hektár, talajműve-
lés 10 ezer forint/hektár, vetés 10 ezer forint/hektár, vetőmag kb. 25 ezer forint/hektár,  plusz 
műtrágya, gyomirtó, aratás, tehát kb. 100 ezer forint hektáronként. Még a termés mennyiségé-
ről nem is beszéltek. Ezt kell szembeállítani azzal a 10 ezer csirkével. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
A csirkét is meg kell venni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A csirketartásnak is megvannak a megfelelő módszerei. Mikor meddig hány fokban kell a 
csirkét tartani stb. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Szakmai érvet mondott. A földhasználatnak szabályai vannak. Elvileg januártól a  kft. kapja 
meg. Technikai akadályai vannak, nem célszerű év közben bevetetten átadni. Júniusba kell 
visszatérni rá. Ha majd a csirke eléri, hogy megvonják a tápot, akkor lehet. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselő: 
 
Érti, csak ennek van egy alapja. Mindent alapokra kell építeni. Elsősorban takarmányon kell 
nevelni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Az a problémája, hogy nem lát üzleti tervet, hol lesz felnevelve a csirke, ki fogja felnevelni. 
Csak a földekről beszélnek nagy vonalakban. A csirketartásról hallottak is a tv-ben, hogy 
visszaadták, mert nem tudták teljesíteni, olyan aki sok-sok éve benne volt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Miért nem tenyésztenek csirkét Tiszaalpáron? Miért van az, hogy vergődik a mezőgazdaság? 
Miért nincs állattenyésztés? Mert nem gazdaságos. A csirkének meg van hány fokban kell 
nevelni, tartani, hány % páratartalom kell neki. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselő: 
 
Akadályozzák őket a fejlődésben. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem akadályozza, támogatja. Amennyiben meg lesz a csirke és az indítótáp etetés lement, 
vegyesen 5 t búzát és kukoricát javasol adni nekik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Így nem működik. A szociális szövetkezetnek egy önellátást kellene biztosítania. 30 család 
összesen 900 csirkét kap. Javasolta, együtt fogjanak bele. Így tudná a testület segíteni. Ha 
külön nevelnék, akkor a családonként 30 csirkéből jó, ha 20 megmarad. Nézni kell a pályáza-
tokat. Az önellátásra kell berendezkedni. A testület döntött már, hogy átadja a földeket a kft-
nek. Vannak területek, ahol konyhakerti növényeket termesztenének. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park területe. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ebben kellene segíteni. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselő: 
 
Elég jó szakemberek állnak mögöttük. Aki 30 db csirkét nem tud felnevelni, nagyon buta em-
ber lehet. A szántóföld a kft-be szeretne átvonulni. Nem azért jöttek létre, hogy vitatkozzanak. 
Emberek vannak, akik nap mint nap éheznek. A településért akarnak tenni. Közterületek és 
szántóföldek, amelyek az alpári népé, azoknak az emberek érdekeit kellene szolgálnia. 
 
 

Vita folyik a szövetkezet fenntartásának lehetőségeiről. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javaslatokat kért. Módosító javaslata a csirkeól felépítése és 10 ezer csirke elhelyezése után a 
kötelezően adandó indítótáp megetetése után 5 tonna vegyes búzával és kukoricával támogatja 
az önkormányzat a szövetkezetet. 
 
Szavazásra bocsátotta módosító javaslatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
269/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezetnek történő felajánlás tárgyában  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Első Tiszaalpári Szociális Szövetkezetet 5 tonna takarmánnyal (vegyesen búza és kukorica) 
támogatja, amennyiben a csirkeól felépítésre kerül és a 10.000 csirke elhelyezése, valamint a 
kötelezően adandó indítótáp megetetésre kerül a csirkékkel. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással 
– nem fogadta el a kérelmet. 

___________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi II. 
féléves költségvetése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja milyen ügyben voltak itt Nyárlőrincről, de hosszú időt kellett várniuk, hogy foglal-
kozzanak velük. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
A tervezett összeg szerint több vagy kevesebb ez a szám? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Lakosság szerint plusz 300 forintot jelent. Másfél millióval több, mintha nem csináltak volna 
társulást. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Meg kell szüntetni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Így van. Munkaszervezés szempontjából előnyt jelent. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Következetesnek kell lenni és nem lehet mindent megszavazni azonnal, amit eléjük tesznek. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kaptak egy táblázatos tájékoztatót és azt lehet látni, ha az önkormányzatot nézik mindenki 
pluszban van, de a tiszaalpári önkormányzat mínuszban.  
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Lakosságszám arányába lesz szétosztva. A felmerülő költségeket minden önkormányzatnak a 
maga költségéből kell fedezni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Marad 700 ezer forint, amit szét lehet osztani. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem nyúlnak bele egymás normatívájába. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ezért nem jó ez így. Van egy közös kalap, tehát vissza kell osztani a megmaradó összeget. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
300 forinttal többet lehet lehívni közösen, de külön-külön kerül elköltésre és külön kell nyil-
vántartani. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
A többi tag miért nem tesz bele, a rezsi költségeibe is beszállhatnának. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Megnézték, mennyi lett betervezve a két szakfeladatra. A kiadás ugyanúgy megmaradt, attól, 
hogy társulásba vannak. Még le lehetett hívni 300 forinttal többet és a sok mínuszból keve-
sebb lett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A társulás többi tagja ugyanúgy hozzájárul a működési költségekhez. A személyt, akit felvet-
tek, annak a bérét ők is fizetik. A másik két településsel le kell ülni és tárgyalni, mert eddig 
nem volt miről. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ezt még módosítani is lehet. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nekik jó, hogy nem kell foglalkozni ezzel a hivatalba, itt viszont költség merül fel, tehát azt 
kompenzálni kell. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Két malomba őrölnek. Még több lenne a mínuszunk. A többit arra fordítják ők, hogy saját 
dologi kiadásokra költik. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megfontolandónak tartja ennek felbontását. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Mindenképpen mínuszos volt az önkormányzatnál ennek a költségvetése, csak most kevesebb 
a mínusz mint volt.  
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Mikor ülnek le tárgyalni? Nehogy elküldjenek egy olyat, ami itt hátrány. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ez nem hátrány. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Így is jobban járnak 300,- forinttal, mintha nem lenne a társulásban az önkormányzat. Még 
lehet hasznosabb lesz, ha leülnek tárgyalni erről a tagokkal. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a társulás költségvetésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –  ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
270/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi  költségve-
tésének elfogadása tárgyában  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
az írásbeli előterjesztésben foglaltakat a csatolt mellékletekkel együtt megtárgyalta, és a Szo-
ciális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi költségvetését elfogadta. Ja-
vasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a gyepmesteri feladat-ellátási szerződés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Kérdése volt, éves díjról van-e szó. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Igen. 
 
 

Győri István a bizottság tagja 19:58 órakor távozott a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 4 fő, 

tehát a bizottság határozatképtelen. 
 
 

Barna Sándor a bizottság elnöke 10 perc szünetet rendelt el. 
 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester a szünet ideje alatt távozott a bizottsági ülésről. 
 

Győri István a bizottság tagja 20:08 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 5 fő. 

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 20:08 órakor folytatta tovább munkáját. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződés elfogadását 2013. június 1-jétől 2013. december 31-ig. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
271/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Kóbor állatok befogására szóló megállapodás megkötése tárgyában  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztésben foglaltakat a mellékletekre kiterjedően megtárgyalta, és úgy határozott, 
hogy a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezettel (6100 Kiskunfélegyháza, 
Deák Ferenc u. 2.), mint szolgáltatóval a 2013. október 25-től 2013. december 31-ig a megál-
lapodást megköti. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a megállapodás megkötésére. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződés határozatlan idejű elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nél-
kül – nem fogadta el a határozatlan idejű szerződést. 

___________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-
zat módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem módosításról van szó, hanem teljesen új szmsz-ről. Aljegyző asszonyt mi ösztönzi arra, 
hogy ha Anett visszajön, akkor minél jobban tehermentesítve legyen? Szinte semmi sem ma-
rad jegyzői feladat, minden a csoportvezetőknek van átadva. Feltétlenül ki kell javítani, hogy 
a honlap neve rendesen legyen rajta. Továbbiakban néhány hibát ismertetett. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Lakiteleken naponta csak a honlappal 2 órát foglalkoznak, ez Ákosnak nem fog beleférni az 
idejébe. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Állítása szerint ez az szmsz ki lett emelve valamelyik önkormányzat honlapjáról. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kikéri magának, nem emelte át sehonnan. Természetesen gyűjtőmunkát mindenki végez. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Munkáltatói jogot átruházni nem lehet a csoportvezetőkre. Azt kellene a határozatba beleírni, 
hogy konkrétan ki felelős a határozat végrehajtásáért. 
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Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Azt kellene eldönteni, hogy akarnak-e osztott szerkezeti felosztást. Ha nem akar, akkor min-
dent a hivatal vezetőnek kell ellátnia. Van minden egyes hivatalban csoportbeosztás. Kioszt-
ják középszintre a feladatokat és a vezetők osztják szét az ügyintézőkre. Van, amit át lehet 
adni és van, amit nem lehet. De mégis muszáj átadni, mert nem lehet megszervezni a végre-
hajtást. Egy ekkora létszámú hivatalnál bejön a jegyző és ellenőrzi a feladatokat az ügyinté-
zőket. Be kell látni ez így nem működik. Nem szedte sehonnan sem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Biztos, hogy átemelésre került, majd mondja a hibákat. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Lenni kell SzMSz-nek. Eddig nem volt. A belső ellenőrzés fel is tárta. Roham tempóban ké-
szült el. Azért készült egy teljesen új, mert akkor minden dőlt betűvel lenne a régiben feltün-
tetve. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit ügyfélfogadás időn kívül és soron kívül fogadja. Kér-
dése volt, hogy elő van írva? Az alpolgármesternek hetente szerdai napon van ügyfélfogadása, 
de az alpolgármester az életben nem tartott itt ügyfélfogadást. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
De ez nem csak a mostani ciklusra készül, hanem a jövőbenire is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Furcsának tartja, hogy be van írva a vagyongazdálkodási csoport feladatai közé a választási és 
népszavazás előtti szervezés lebonyolítása. Szerinte csak az igazgatási csoport feladata lenne. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem véletlen, a pénzügyi dolgokat nekik kell csinálni. Mindenkinek lesz feladata vele. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az intézményi szakmai munkaközösségi ülésén az egészségügyi intézmények megjelenése 
került feltüntetésre. Maradhat többes szám, mert több van: Gondozási Központ, védőnői szol-
gálat. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
A Gondozási Központ nem egészségügyi intézmény. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor mi az, ami önkormányzati egészségügyi intézmény? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Orvosi rendelők, védőnői szolgálat, a többi szociális intézmény. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
26. oldalon került bele: a nagyméretű és súlyú gépjárművek és egyéb tárgyak közterületen 
történő tárolásának megszüntetése iránti intézkedés. A faluban nem egy helyen vannak ilyen 
balesetveszélyes járművek. Van egy kamion, ami miatt beláthatatlan az útkereszteződés. Sö-
tétben még rosszabb a helyzet, mert még a lámpa fényét is eltakarja. Kérte, vizsgálja meg 
akkor az Igazgatási csoport a kamion elhelyezését. Az van leírva, hogy a titkárság bontsa fel a 
a postát és utána kerül be a vezetőséghez szignálásra. Egy kicsit furcsa. Eddig nem így volt, 
most már így lesz. 26.§ 4. bekezdés d) pontja is kiemelve lett valahonnan, mert gazdasági 
társasága csak egy van a hivatalnak. Egy óvoda van, nem pedig több. Egyébként nem rossz 
SzMSz., csak egyel nem ért egyet, hogy a jegyzőről leveszik a feladatokat. 
 
Szavazásra bocsátotta a hivatal szmsz-ének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
272/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal új szervezeti és működési szabályzatának 
elfogadása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az írásbeli előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltakat, valamint a mellékletként csa-
tolt Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal együtt elfogadta. Javasolta a Kép-
viselő-testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Egyik ajánlattevő azt írja, hogy megcsinálná, a másik meg azt állítja, igen rossz minőségű, 
nem célszerű megjavítani. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mind a két ajánlattevő leborítaná egy kátránylemezzel. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A műszaki tartalmak nem azonosak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ennek az árajánlatnak amit bekértek, semmi köze a palatető javításához. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem tudja képvisel úr volt-e fenn a tetőn. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Kis Endre ajánlatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással 
– nem fogadta el Kis Endre ajánlatát. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Contmax Kft. ajánlatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 5 ellenszavazattal, tartózkodás nél-
kül – nem fogadta el a Contmax Kft. ajánlatát. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Dragonszig Kft. ajánlatának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
– nem fogadta el a Dragonszig Kft. ajánlatát. 

___________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár villamos 
energia teljesítménynövelése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az elterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
273/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár villamos energia 
teljesítménynövelése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár villamos energia teljesítménynö-
velését megtárgyalta és a Kopjás Mihály által tett kb. bruttó 250.000,- Ft-os ajánlatot elfogad-
ta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadása. 

___________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlan tárgyában (Honfoglalás 
utca 5.)  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az elterjesztést. Az ingatlant értékesítenék az önkormányzat számára. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Hátsó fele teljesen ki van dőlve. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valahol foglalkozni kell vele, mert ha összedől, akkor is az önkormányzatra marad. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Fel kell szólítani, hogy bontassa le. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kérdéskörrel való foglalkozás elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül - 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
– nem fogadta el a javaslatot. 

___________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2014. évi Tavaszköszöntő rendezvény keretében meghívandó Ötlet 
Club 13 Egyesület támogatása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elviekben támogatja és a Tavaszköszöntő programjának elterjesztése kapcsán döntenek  a 
költségeiről. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Még pontos időpont sincs mikor lenne a  Tavaszköszöntő rendezvény. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az egyesület támogatását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
274/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2014. évi Tavaszköszöntő rendezvény keretében meghívandó Ötlet Club 13 
Egyesület támogatása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2014. évi Tavaszköszöntő rendezvény keretében meghívandó Ötlet Club 13 Egyesület tá-
mogatását 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 
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5. Török Józsefné 

6. irattár 

___________________________________________________ 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Csokonai utca 52. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Bársony Lajos vagyongazdasági előadó 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudja, hogy önkormányzati ingatlanba történő beköltözésbe van-e joga beleszólni a pol-
gármester úrnak, eldöntheti-e saját hatáskörben. A minap jött egy néni a hivatalba és polgár-
mester úr mondott neki valamit, amit el is hitt és a kivitelezőt be sem engedi az udvarba. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szeretné ha a jövőben megkérdezné, hogyan történt ez a szituáció. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tudja, hogy hiába kéri, de legalább legyen benne jegyzőkönyvbe. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Előtte is volt kérés, hogy odaadják-e az ingatlant. Itt a tél, dönteni kell, vannak akik az utcán 
élnek. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Senki sem tudja milyen hátsó szándéka van vele.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Milyen haszna lenne ebből a házból. Erdélyből idejött normális család. Nem most került be 
ide, régi téma már. Azt mondta nekik bemehetnek, a társtulajdonos is elmondta beköltözhet-
nek.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ezt a kommunista módszert… 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Milyen kommunista módszert? 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kézsmárki Lászlóéknál a Kádár Lajos utcában laktak. Ők románok… 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Erdélyi magyarok, nem románok. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Őket tartja a legbecsületesebb embereknek az összes többi közül. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elege van már a vádaskodásból. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Az önkormányzat ezt az ingatlant mindig karbantartotta. Örül neki, hogy ezt a feladatot végre 
elveszik tőle. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az értékesítés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
275/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár, Csokonai utca 52. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Tiszaalpár, Csokonai utca 52. szám alatti ingatlan értékesítés tárgyában az előterjesztésben 
foglalt feltételeket (önkormányzati 1/2-ed 1.400.000 forintért történő értékesítése, havi 
15.000,- forintos részletek fizetésével) megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

___________________________________________________ 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati foglalkoztatás helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Bartucz István településüzemeltetési előadó 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérdése volt, hogy a skanzenbe ül-e valaki? 
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Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tűzifa kivágása hogy áll? 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Folyamatban van. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a közgyógyellátásról szóló Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 
adott állásfoglalásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Kunság Volán Zrt. által adott állásfoglalásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kunság Volán megírta a levelét. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Régi probléma. Elviekben partner a Volán, az a jó, ha nem megy be Lakitelekre. A polyákfa-
lui busz is megoldásra kerül. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 
 
19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi tűzifapályázatról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
5.000 fő alatti település pályázhat, itt pedig 5.000 fő felett volt január 1-jén Tiszaalpár. 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató az ÁROP pályázat helyzetéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 
 
21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a KEOP pályázatról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Ökológiai vízutánpótlás kiépítéséről szól. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Legutóbb egy tájékoztatás volt róla, a megvalósítás attól függ, hogy a költségvetés hogyan fog 
állni. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 
 
22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a sütőüzem melletti terület hasznosítási lehetőségei tárgyában (szóbe-
li) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
3 dolog merült fel. Parkoló kialakítása, teniszpálya kialakítása, illetve uszoda kialakítása. 
Csupán gondolkodás szintjén mondta el a három lehetőséget. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Komolyan kellene foglalkozni vele. Parkolónak jó lenne. Valamint teniszpálya, kézilabda 
pálya, kosárlabda pálya. A derítők vannak rossz helyen, de a szennyvízzel ezeket fel lehetne 
számolni. A lakosságot is meg lehetne kérdezni. Pályázatokat természetesen figyelni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzatnál alkalmazandó kertész tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bartucz István azt mondta neki, hogy a gyakorlókertet, az 1 hektárt tavasszal közfoglalkozta-
tottakkal konyhakertnek beülteti és művelteti. Kutat kell fúratni, meg kell szórni trágyával, fel 
kell szántani. Amíg nem beszélnek róla, hogy kertészkedni akarnak, fóliát venni, addig nem 
kell beszélni arról, hogy kertészt kell felvenni. Van egy kft. ügyvezetője az önkormányzatnak, 
neki is oda lehetne adni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha szép köztereket akarnak, akkor fel kell venni valakit, aki hozzáértő. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Van egy normatív támogatás erre. Lehet tapsolni a pénzeket. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nézze meg képviselő úr, hogy mennyi a konyha költségvetése, mennyi amit ebből megfognak 
és mennyi, ami ki van adva. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

___________________________________________________ 
 
 
24.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Németh Péternek december 31-ig van szerződése, de utána nem javasolják meghosszabbítani. 
Alpolgármester úr kifejezett kérése volt, hogy bontsák fel egyoldalúan a szerződését. Utoljára 
az I. féléves beszámolóját adta be, de azóta semmit sem csinált. Ez a tiszaalpári vagyon elher-
dálása. A határozatok betartására kérte a polgármester urat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jogos. 
 
 
 a) Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági felhívása 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Végzésről beszélt. Ha megkötötték a szerződést Lakitelekkel, akkor írják meg időben és adják 
le a katasztrófavédelmi tervet. 
 
 

b) Egészségnap  

 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Az iskolai programok nem most kerülnek megvalósításra, hanem novemberben. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az egészségnap költségeinek elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
276/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Egészségnap tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Egészségnap megszervezéséhez kért hangtechnikai berendezéseket, 
hangosbemondást és 2 fő technikai személyzet szállás és étkezés költségeinek finanszírozását 
megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
 

c) Csörömpölők együttes 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az együttes ajánlatát. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Az időpont módosult, beszélt velük és 10 órakor lépnek fel az óvodában, valamint 12 órakor 
az iskolában. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az együttes elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
277/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2013. évi karácsonyi ünnepség fellépőjének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2013. évi karácsonyi ünnepség fellépőjét megtárgyalta és a Csörömpölők együttes ajánlatát 
elfogadta. 
Ajánlat tárgya: „Télen minden hófehér” c. karácsonyi élő zenés gyermekkoncert 
Időpont: 2013. december 20. 10:00 – óvoda 

12:00 – iskola 
Ár: bruttó 100.000,- Ft/2 előadás 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
  
A határozatról értesül: 

1. dr. Vancsura István polgármester 
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2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

3. Igazgatási csoport 

4. Vagyongazdálkodási csoport 

5. Nádudvariné Breznyánszki Edina (6000 Kecskemét, Szilfa u. 1.) 

6. irattár 

 
 

d) Sportegyesület kérelem 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A határt itt kell meghúzni. Az önkormányzat saját ingatlanaira 100-szorosát költhetné. Nem 
szabad már többet rákölteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg van csúszva az épület teteje. Az ingatlan az önkormányzaté. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
De amikor megcsinálták felül a konditermet, akkor nem mérték fel a tetőt? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Melléképületről van szó, nem a főépületről. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ezt még meg kell adni, de utána le lehet húzni a rolót. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valamit a másik épülettel is kezdeni kell. Nem tudja kié. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A költségvetésbe van bérmaradvány. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Sport Egyesület kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
278/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Sport Egyesület anyagköltség biztosítására irányuló kérelme tár-
gyában  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Sport Egyesület  bruttó 200.000,- Ft anyagköltség biztosítására irányuló kérel-
mét megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 

e) Iskola Pejtsik-hagyatékának felhasználása 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az iskola kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
279/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Pejtsik-hagyaték 2013. évi felhasználása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Pejtsik – hagyaték tőkerészéből és hozamából az informatikai eszközök megvásárlását tá-
mogatja az Árpád Fejedelem Általános Iskola részére.   
A Képviselő-testület bruttó 2.600.000,- Ft keretösszeget hagy jóvá a kérelemben leírt eszkö-
zök megvásárlására, és felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy intézkedjen a beszer-
zésről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatójával Seresné 
Kozári Nórával a használatba- adási szerződést kösse meg határozott időre (2015. augusztus 
31.). Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 

f) Az iskolai intézményi tanácsba delegált önkormányzati képviselőről 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a lényeget. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Puliusné Marikát javasolja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Dr. Puliusné Sárdi Mária személyének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
 
 
 



39 
 

280/2013.(X.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az iskolai intézményi tanácsba delegált önkormányzati képviselője tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményi tanácsába delegált önkormányzati képviselő-
jének személyét megtárgyalta, és Dr. Puliusné Sárdi Máriát választotta határozott időre (2014. 
évi általános Önkormányzati választások időpontjáig). Javasolta a Képviselő-testületnek elfo-
gadása. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta néhány szóban Jugonics Tibornénak a szennyvízbekötési problémáját. Segítik any-
nyival, hogy kiássák és visszatemetik, valamint a tulajdonos megveszi a csöveket. Másnak 3 
méter, neki meg 15 vagy 18 méter a távolság. Sürgős volt intézkedni, mert ott vannak a kivite-
lezők. Így csak 20.000 forintba került neki. Az önkormányzati intézményeknél még nem ke-
rült sor a bekötésre, itt is közös bekötés lesz a művelődési háznál. Az óvodánál eleve úgy rak-
ták be, hogy csak meg kell fordítani. A konyhánál probléma lesz. Plusz költség, de bele alkud-
ta, hogy a markolót odaadja az önkormányzat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérése Kiss Lajos úrhoz, hogy látogassa a testületi üléseket is. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Eddig is látogatta, amit úgy gondolt, hogy érdemes. 

___________________________________________________ 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, így a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság ülését 21:44 órakor bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 
         /:  Barna Sándor  :/                                               /:  Kiss Lajos  :/ 
                    a bizottság elnöke                                                 a bizottság tagja 
 


