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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 4746/2013. 
 
 
 

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

Bizottságának, valamint Ügyrendi Bizottságának 2013. november 26-án tartott ösz-
szevont üléséről. 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke  
 Dr. Csernus Tibor, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
 Győri István Ügyrendi Bizottsági tag, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
 Kacziba Sándor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
 Kiss Lajos, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 

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

 (2 fő Ügyrendi Bizottsági tag, 6 fő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag) 
 Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
 Dr. Vancsura István polgármester 
  
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
 Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Kerekes András, hangtechnikus 
 Molnár István, belső ellenőr 
 Sztakó Ildikó, könyvtárvezető 
 Vajda Márta, egyesületi vezető 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett: 
  Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: 
 Bolláné Csernák Csilla az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 Dr. Vancsura Zoltán Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tag 
     
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 14:11 órakor megállapította, hogy a bizottságok hatá-
rozatképesek, a 3 Ügyrendi Bizottsági tagból 2 tag volt jelen. A 8 Pénzügyi és Gazdasági Bi-



3 

 

zottsági tagból 6 tag volt jelen. A jegyzőkönyv aláírására Dr. Puliusné Sárdi Máriát és 
Kacziba Sándort javasolta. Megkérdezte a bizottsági tagoktól, hogy elfogadják-e a felkérést. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Elmondta, azért került ilyen korai kezdésre az ülés, mert sok napirendi pont van. Mindenkit 
kért arról beszéljen, ami a napirendi pont. További kiegészítést javasolt. Kormányhivatal kül-
dött állásfoglalást az önkormányzatot ért kár felelősei ügyében. 17. napirendi pont levételét 
javasolta. Egyebekben szeretné tárgyalni az újsághirdetési díjak összegét, Maróti Pál kérel-
mét, a II. sz. háziorvosi rendelő lépcsőfeljáró és járda felújítását, Volán tájékoztatót, adótájé-
koztatót, gyepmesteri feladatokat és még összeírt néhány dolgot, amiről szeretne tájékoztatást 
kapni. Továbbá zárt ülésen kerül megtárgyalásra Hegedűsné Sipos-Szabó Lili és Hamerli Ad-
rienn kérelme. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a napirendi pontokat és azok 
sorrendiségét. 
 
Az Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal állásfoglalása az önkormányzatot ért kár felelő-
sei ügyében 
Előterjesztő: Barna Sándor levezető elnök 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök 
 

2. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési tervről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés- módosí-
tása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Barna Sándor levezető elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási 
csoportvezető 
 

4. Előterjesztés a szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási rendelet módosítása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök / Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 

 
5. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásról szó-

ló 23/2012.(XII.01.) Ör. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

6. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök 
 

7. Előterjesztés a készpénzfizetésről szóló rendelet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási 
csoportvezető 
 

8. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zat módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

9. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rende-
let tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság önállóan folytatja tovább munkáját 
 

10. Előterjesztés hangtechnikai berendezések iránti kérelem elbírálása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

11. Előterjesztés a 2013. évi karácsonyi programok és évzáró ünnepség megrendezése tár-
gyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

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

13. Előterjesztés Vajda Márta kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

14. Előterjesztés a Teleház bútorvásárlási kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

15. Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Önkormányzati Társulás 2013. évi költ-
ségvetés- módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

16. Jegyzői beszámoló a Polgármesteri hivatal 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

17. Előterjesztés a jogszabályváltozás miatt szükségessé váló intézkedések meghozatala 
tárgyában (Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás) 

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

18. Előterjesztés az ÁROP pályázat projektmenedzseri szerződése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

19. Javaslat a Konyha Önkormányzatba való beolvasztása tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

20. Előterjesztés Lucza Regina Dóra szolgálati lakás felmondása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
21. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda SzMK kérelméről 

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

22. Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság megalakítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

23. Tájékoztató a szennyvíz csatornázási feladatok előrehaladásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

24. Tájékoztató a várossá nyilvánítási pályázat eredményéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

25. Tájékoztató a „Kék- víz Észak- Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség- javító Önkor-
mányzati Társulás közbeszerzési eljárásainak eredményéről 
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Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

26. Tájékoztató a Kiskunsági Nemzeti Park által nyert pályázatról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  
 

27. Egyéb bejelentések 
 

ZÁRT ÜLÉS 

28. Előterjesztés Gál Márta fellebbezése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  

 
29. Előterjesztés Gábor Mihály és Szász Anikó első lakáshoz jutási támogatása tárgyában 

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

30. Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 

31. Előterjesztés Szentesi Ádám Zoltán és Hegedűsné Sipos-Szabó Lili első lakáshoz jutá-
si támogatása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

32. Előterjesztés Hamerli Adrienn és Kovács János lakhatási célú problémájának megol-
dása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
 
1.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal állásfoglalása az önkormányzatot ért kár 
felelősei ügyében 
Előterjesztő: Barna Sándor levezető elnök 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Molnár Istvánnak mondta el, látja, hogy nem most kezdte a szakmát, mert azt válaszolták, 
amit már ő is elmondott, de felolvasta lényegét. A levél lényegében azt tartalmazza, hogy 
semmi közük hozzá. Felolvasott egy részletet a levélből. 
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Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Kérdése volt a bizottsághoz, kíván-e azzal élni, hogy a polgármester ellen induljon eljárás. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal - 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással (1 
fő nem vett részt a szavazásban) – nem fogadta el a javaslatot. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Egyszer a képviselő-testület is elgondolkodhat, hogy indít-e ilyen jellegű eljárást, mert ugya-
núgy felelős a rossz határozatokért. Menet közben kell odafigyelni, mert akkor ilyen nem tör-
ténik meg. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha ezeket az ügyiratokat megnézik, ezeknek zöme az év elejére testálható, amikor nem volt 
jegyző, aljegyző. Ő is követett el hibát, mert ő is aláír olyat, amire nem volt hatásköre, de 
ezeket is el kellett bírálni. Az az ügyiratszám, ami megjelent a jelentésben, ugyancsak elgon-
dolkodtató. Nem akarja védeni a hivatali dolgozókat, de olyan mértékű, hogy túl munkát kell 
végezni. Ezen kellene elgondolkodni létszám tekintetében.  
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem így látja és ezt már többször elmondta. Hozzá kellene ahhoz szokni, hogy nem söpörnek 
mindent a szőnyeg alá. Mindig a létszámmal problémáznak. Nem ez a baj, hanem mindig az 
adott problémát kell megoldani, mert akkor nem szaporodik fel. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Véleménye szerint néha be kell jönni a hivatalba és megnézni ki miért marad itt. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Kérte, ne menjen anyagkiküldéskor szabadságra senki sem. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A szabadság kivételének vannak szabályai. Sajnos nem tudja garantálni, hogy ekkora nagy 
munka mellett nem lesznek hibák. Tudomásul vették a megdorgálást. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint, a kisebb hibát az aljegyző asszony követte el. Legnagyobb probléma a 
polgármester úrral van, az ő felelőssége, ami történt. Szeretné, ha kevesebb adminisztráció 
lenne. Barna Sándor is hibás a történtek miatt. Nem tudja, hogy Dr. Csernus képviselő adja-e 
neki az instrukciókat.  
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nem ide tartozik, lezárta a napirendet. Tájékoztató volt, nem kell szavazni. 
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____________________________________________________ 
 

 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési tervről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Molnár István, belső ellenőr: 
 
Két lábon áll a jövő évi terv. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 2014. évi belső ellenőrzési terv 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
281/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési tervéről készült előterjesztés-
ben foglaltakat megtárgyalta és azt változtatás nélkül elfogadta. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadá-
sát. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fo-
gadta el a 2014. évi belső ellenőrzési tervet.  

____________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés- 
módosítása tárgyában 
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Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási 
csoportvezető 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Településgazdálkodási Kft., nem Településüzemeltetési Kft. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A bélyegzőn is így volt írva. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Az ügyvezetőnek jelezni szükséges a módosítás miatt. 
 
 

Molnár István belső ellenőr 14:35 órakor távozott a bizottsági ülésről. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Cafetéria kérdésének intézése tekintetében lett módosítva. A működési költségvetésben na-
gyon nagy a hiány. Létszámról sokat szoktak beszélgetni. A Gondozási Központ esetében 
néhány intézményfinanszírozási számadatot emelt ki, valamint az óvodánál is. Hogy lehet az, 
egy adott intézménynél ekkora különbség van két hónap között. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ez a finanszírozás nem az, amit az önkormányzat kipótol az intézménynek, hanem amit az 
önkormányzat lehív állami normatívát és azt adja át. Nagyjából arányosan kell elosztani. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Érti. A vízközmű társulatnál az átvett pénzösszegen nem változtattak? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Abba nem nyúltak bele. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Akkor így fogadták el valamikor márciusban? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
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Kérdése volt, hogy a 17 millió forintból 15 milliót le lehet-e kötni. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ha szeretnék, akkor le lehet kötni, a testület dönt. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Ami kimaradt, a faaprítékos sátor. Fel lett tüntetve, de a fólia nem. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Benne lesz majd, de az egyebekbe nincs benne, majd a következőbe, mert ez még a háromne-
gyed éves. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
17 millióból vegyék ki a 15 milliót és tartalékba tegyék bele a 2,5 milliót. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tavaszig le lehet kötni. Mert, ha felújításra kerül sor, lehet szükség lesz rá. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Tartalékba lekötik nem hoz sokat? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Azért valamennyit hozna. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Akkor, ha júniusig lekötnék nem sokkal kapnának többet? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Meg kell nézni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Többet hozna, mint egy sima folyószámla. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Meg kell kérdezni a takarékba milyen lehetőségek vannak. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem gondolja, hogy megéri hosszú távra lekötni. 
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Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Abban szavazzanak, hogy foglalkozzanak vagy ne a lekötéssel. Holnapra meg lesz kérdezve 
mennyi lenne a kamat. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a kiegészítéssel együtt a 2013. 
évi költségvetés módosítás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alább határozatot: 
 
282/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítását megtárgyalta és elfogadta, azzal a kiegé-
szítéssel, hogy holnapra a 2 millió forint pénzmaradvány lekötése eldöntésre kerül. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a kiegészítéssel együtt a 2013. évi költségve-
tés módosítás elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fo-
gadta el a 2013. évi költségvetés módosítását.  

____________________________________________________ 
 

 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási rendelet módo-
sítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök / Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
A törvény miatt kell módosítani. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem csak ezért van szükség rá. Az Mötv. és a jogszabályok alapján kell módosítani, vagy újat 
alkotni. Ez a jogszabály alkotási hullám egész konstrukció átalakítást jelent, nem zajlott le 
teljesen. Nem tudja kizárni, hogy januárban valóban kell-e új önkormányzati rendelet. Na-
gyon sok önkormányzat ezt választotta. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Fontos dologra hívta fel a figyelmet. A tény megállapítás nem az önkormányzat feladata. 
Ahol nem állapítható meg kié a hulladék, akkor azé, akinek az ingatlanán van, a másik az 
adóhatóság, a NAV hajtja be a pénzt. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a szilárdhulladékkal kapcsolatos 
rendelet módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alább határozatot: 
 
283/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgálati rendelet módosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgálati rendelet módosítását megtárgyalta és elfogadta. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a szilárdhulladékkal kapcsolatos rendelet 
módosításának elfogadását. 
 
A Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alább határozatot: 
 
73/2013.(XI.26.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a szi-
lárdhulladékkal kapcsolatos közszolgálati rendelet módosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a szilárdhul-
ladékkal kapcsolatos közszolgálati rendelet módosítását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

____________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

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

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
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Átadta a szót képviselőtársának. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagja: 
 
Az előző testületi ülésen hozott javaslatok be vannak építve. Amit nem kifogásol, csak a köz-
gyógyellátásnál kerekítsék a számokat. A másik az adósságkezelés, amiben arra döntöttek, 
hogy beszélnek róla. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Szeretné kiegészíteni a tervezetet, hogy a szennyvízberuházás kapcsán biztosan fognak érkez-
ni kérelmek, a bekötéshez segítséget kérnek a rászorultak. Ennek költsége 4.500 Ft/m2. A 
30.§-nál d) pontjában jelölné meg a támogatást a lakosoknak. A másik a 31.§-nak egy utolsó 
mondata, hogy a kamatmentes kölcsön felhasználását számlával vagy magánokirattal kell 
igazolni. Ha számlát nem tud hozni, akkor két tanú aláírásával igazolná mire költötte a pénzt. 
Illetve talált olyan rendelkezéseket a törvényben, hogy akinek már segítettek, annak 2 éven 
belül nem segíthetnek újra, aki pedig nem működött együtt, annak pedig 48 hónapig, 4 évig 
nem kérhet támogatást. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ez előfinanszírozás, vagy utófinanszírozás a kölcsön folyósítása. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagja: 
 
A %-ot az illetékesnek kell fizetni, nem a kérelmezőnek. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Valami hátraléka van neki. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Erről beszélt Erzsike. Korábban is megjelenik, hogy a segély és a kölcsön ellenőrzött módon 
kerüljenek a lakossághoz. Különböző feltételek pl. élelmiszer vásárlásra kéri a pénzt, volt 
hogy a családsegítő közvetlen ellenőrzését kérték, hogy valóban arra költik el, amire adják a 
pénzt. A gyakorlat megmutatta így lesz hathatós. Kevés a pénz, sokan vannak rá. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Bebizonyosodott számára az osztogatás, fosztogatás az önkormányzat részéről.  
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nem tartozik a napirendhez. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
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Több pénzt szedtek össze a szennyvízberuházásra is, mint a szükséges. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nem tartozik a napirendhez. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A pénzeket nem így kellene felhasználni, eltapsolja ez a maffia banda. Reméli lesz visszhang-
ja. A szegény emberek pénzét herdálják el. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ez már hiányozna, ha nem volna. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Kis emberek pénzét tapsolják el. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A tiédet nehéz volna. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Csernus képviselőtársának adott szót. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Célszerű lenne utána járni. A bekötési költséget magasnak tartja. Vállalkozói áron is 2.500,- 
Ft-os áron kellene számolni. Az, aki életerős ki tudja ásni, egy idős néninél persze más a hely-
zet. Ehhez hozzá is lehet járulni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Veszélyes ezt a pontot belerakni. Mert ha ez bekerül a faluba, akkor nagyon sokan fognak 
idejönni kérelemmel. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Pontosan ez a félelme. Amikor a házi bekötésre kerül a sor, akkor akik a segítséget kérnék, 
nem fogják fizetni a törlesztést sem. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Minden egyes hozzászólással egyetért. Szoros zárt felsorolást jelent. Erre is vonatkozik az a 
szabály, hogy le kell folytatni az eljárást. Ha nem férnek bele, el lesz utasítva. Kevésnek tud-
tak eddig is helyt adni. A családsegítővel felvették a kapcsolatot, hogy felesleges beadni egy 
olyan élethelyzetre egy kérelmet, amit biztos el fognak utasítani.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A 31. § pontosan ezekre hívja fel a figyelmet. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ingyenesen??? 
 
 

Barna Sándor levezető elnök 15:10 távozott az összevont bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak létszáma: 5 fő. 

Az ülés vezetésével Dr. Csernus Tibort, 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját bízta meg. 

 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető Pénzügyi és Gazdasági bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a szociális rászorultságról szóló 
rendelet módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
284/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a szociális rászorultságról szóló rendelet módosítása tárgyában: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásról szóló 23/2012.(XII.01.) 
Ör. módosítását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető Pénzügyi és Gazdasági bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a szociális rászorultságról szóló rendelet 
módosításának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fo-
gadta el a szociális rászorultságról szóló rendelet módosítását.  

____________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök 
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Dr. Csernus Tibor, levezető Pénzügyi és Gazdasági bizottsági tag: 
 
Kb. 50%-os a chipek elhelyezése a házi állatokban. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Hogy mikor lép hatályba befolyásolhatja az önkormányzat. Az összegről is dönthet. Egy biz-
tos, nyilvántartást vezetni kell. Nem tudja, hogy fogják megoldani. Az állatorvos nem tud 
teljes körű adatot adni, mert csak azt tudja megmondani ki az, aki már chippeltetett, de azt, 
hogy ki az, aki még nem, azt nem. A tisztességes tulajdonos a legtöbb feladatát elvégezte, 
kivéve a kutyák szaporulatát nem áll módukban befolyásolni. A településnek van dolga ezzel, 
mert a kóbor kutyák befogása az önkormányzat feladata. Egy forintot sem lehet átcsoportosí-
tani, amit ebből beszednek, azt a kóbor ebekre lehet fordítani.  
 
Dr. Csernus Tibor, levezető Pénzügyi és Gazdasági bizottsági tag: 
 
Legyen egy plusz ember erre, legyen összefogva és akkor működik a dolog. 5-600 kutya biz-
tosan van a településen. Június 30-ig legyen bechippelve az összeg kutya, csak ilyen módon 
lehet pontot tenni a végére. Helyreállna a kötelezettség is. 
  
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 15:20 órakor visszajött az ösz-

szevont bizottsági ülésre, így a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági 
tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A bírság kiszabása alkalmazható lenne, de látni kellene a nyilvántartás. Ésszerű és kötelező, a 
nyilvántartás után lenne hatályba léptetve a rendelet. Közterület felügyelőre tudja csak tenni a 
feladatot, viszont egyedül kevés lesz rá. Kötelező feladatról van szó, el kell végezni. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Kitalálták a legegyszerűbbet. Amióta van Alpáron közterület van kutyaügy. A felügyelő kör-
bemegy összeírja és az orvos elmondja melyik kutyában van chip, akár házszám alapján is. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Az orvosoknak két listája van. Veszettség ellen beoltatja mindenki, de chippeltetni nem fogja 
mindenki. Az eb oltási könyvébe is be van írva. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Állatbarátnak tartja magát, őket is védeni kell. Ne csapják kifelé a kutyát, pedig ilyen költség 
mellett ki fogják csapni. Ő is el fogja altatni az öreg kutyáját. Az önkormányzat részéről ez 
nem megoldás. Az megoldás, hogy nyilvántartás van az orvosnál. A rendelet 6. oldalán már 
megint  a polgármesterre ruházták át a feladatot, mint a kamatmentes kölcsönnél is, ahol elen-
gedheti a 300.000 forintot. 
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Dr. Csernus Tibor, levezető Pénzügyi és Gazdasági bizottsági tag: 
 
Biztosan van beáramlás a faluba. Ezekről vagy értesül vagy nem az állatorvos. A rendelet 
bevezetése után lehet, hogy jelentkezne az a probléma, hogy utcára kerülnek az állatok, de 
hosszú távon viszont megoldódna minden probléma. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
De annak a kutyának, aki olyan helyen van, ahol csak éppen van mit enni, annak nem. Még 
mindig jobb, mert nem kóborol. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Semmi olyan rendelkezést nem tartalmaz a rendelet, amit magasabb rendű jogszabály tartal-
maz. A pénzügyi alap képezésével kapcsolatos megjegyzésre, az alap azért nincs benne a ren-
deletben, mert benne van a törvényben. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
Előbb került eléjük mint kellett volna. Nehogy az fizessen már adót a kóbor ebekre, aki 
bechippelteti a kutyáját, arra akinek nincsen bechippelve és kóborol. Van a hivatalnak közte-
rület felügyelője, aki járja az utcát, vegye fel a kapcsolatot az állatorvossal. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető Pénzügyi és Gazdasági bizottsági tag: 
 
Pontosan erről beszéltek míg ő távozott. Nagyon sok feladat fog ráhárulni a közterület-
felügyelőre, egyedül nem tudja megcsinálni. Úgy van értelme bevezetni, hogy lehet az elején 
csak azok fizetnének adót, akiknek be chippelve a kutyája, de a későbbiekben minden helyre 
állna. Fél éven belül már helyre állna a chippeltetés is, a kóbor ebek is csökkennének. 1000 
kutya esetén komoly bevételt jelentene éves szinten. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A 7. bekezdésben írtakat mondta el. 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető Pénzügyi és Gazdasági bizottsági tag: 
 
Ezzel megfontolandónak tartja a rendelet elfogadását. Az első fél év kemény lenne. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az ebrendészeti rendelet elfoga-
dását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– nem fogadta el az ebrendészeti rendeletet. 
 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető Pénzügyi és Gazdasági bizottsági tag: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az ebrendészeti rendelet elfogadását. 
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Az Ügyrendi Bizottság igen szavazat nélkül – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem 
fogadta el az ebrendészeti rendeletet. 
 
 
Dr. Csernus Tibor, levezető Pénzügyi és Gazdasági bizottsági tag: 
 
Visszaadta a szót Barna Sándornak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem volt értelmetlen az elkészítése, még ha elutasította is a bizottság, mert ezt el kell végez-
ni. Ha rend lesz, erre nem lesz szükség. A chippelés is kiütötte a biztosítékot. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nincs is értelem a településen ilyet bevezetni. Városban más a helyzet, ahol van 1-5 millió 
forintot érő kutya is. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Olyan nincs. 

____________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a készpénzfizetésről szóló rendelet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási 
csoportvezető 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nem talált benne semmi hibát. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a készpénzfizetési rendelet elfo-
gadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül el-
fogadta az alábbi határozatot: 
 
285/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a készpénzfizetési rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a készpénzfizetési rendeletet megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
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Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a készpénzfizetési rendelet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
74/2013.(XI.26.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a kész-
pénzfizetési rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a készpénzfi-
zetési rendeletet megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

____________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Bizonyos változtatások szükségesek. Vannak helyesírási hibák, illetve vannak módosítási 
javaslatai. A 7. bekezdés hatályát veszti elé kellene egy § szám is. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Az 1. §, ami kimaradt. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
5.§ (1) bekezdésnél két variációt javasolt. A képviselő-testület havonta ülésezik. A képviselő-
testület július 1- augusztus 31-ig, rendkívüli ok miatt ülésezik, mert igazgatási szünet van. 
Vagy a képviselő-testület a nyári szüneten kívül havonta ülésezik. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A munkaterv elfogadásának szerepelnie kell a szövegben. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Akkor inkább maradjon így. Illetve nem érti miért nem lehet eltérni az utolsó munkanapról. 
Ha például 31-e péntek, akkor miért nem lehet csütörtökön az ülés. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
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Benne van, hogy el lehet térni tőle. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
El szerette volna mondani módosításait. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Felhívta képviselőtársa figyelmét, hogy még nem fejezte be. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
2 percet kért felszólalni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
A bizottsági elnökön nem lehet korlátozni a felszólalás időtartamára. Elmondta képviselőtár-
sának, majd ha őt megválasztják bizottsági elnöknek, akkor beszélhet amennyit akar, vagy ha 
polgármesternek akkor még többet. Napirend előtti ügyrendi kérdésben történő felszólalását 
nem lehet korlátozni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ha megtagadja, akkor viszont lehet szavaztatni róla. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Általánosságban vonatkozik, hogy egy szólás engedélyezése illetve megtagadása polgármes-
ter kompetenciája. Napirend előtti és ügyrendi kérdésben általában nem szokta megtagadni a 
szót. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Akitől a szót megvonták ugyanazon napirend keretében nem szólalhat fel. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A tisztelet díjat is vonják el. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Az önkormányzati rendelet 43.§ (7) bekezdésének helyére a bizottsági javaslat elhangzása 
után a polgármester csak abban az esetben nyitja meg a napirend vitáját, ha az előterjesztés-
ben új adat, tény merül fel. Ha a polgármesteri szavazás megkezdésére irányuló intézkedést 
bármely képviselő kifogásolja, a képviselő-testület a vita kérdéséről egyszerű szótöbbséggel 
határoz. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
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Szervezett bűnöző banda. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslata, hogy a bizottsági elnökök röviden tájékoztassák a testület a bizottság határozatáról. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
19. oldalon Integrál Zrt. ABC üzlete a rendes neve az abc-nek. Polgármester hatásköre eldön-
teni, ha valamely gazdasági társaság nevet kér a településen. Dönt a közterület-használat en-
gedélyezéséről, polgármesteri vagy bizottsági hatáskör. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Szól erről önkormányzati rendelet. Erről nem volt átruházott hatáskörben rendelkezés az 
SzMSz-ben. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nem tudja milyen hatáskörben van, de bizottságira szeretné módosítani. Nem azért szeretné, 
mert nincs vele gondja, csak tudni szeretné milyen rendezvények vannak a településen. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Nem javasolta, mert akkor minden egyes alkalom előtt ülésezni kell. Javasolta, legyen jegyzői 
vagy polgármesteri hatáskörben. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A szervezett bűnözés jeleit tapasztalja. Nem engedik szóhoz jutni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szót kért, mert képviselőtársa olyan hangnemet enged meg magának, amitől inkább tartóz-
kodjon. Másoknak a becsületét, személyét ne sértse. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ez a véleménye. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Érti a szándékot. De, ha bármi piaci rendezvény vagy véradó kampány lenne, egyik napról a 
másikra dönteni kellene benne. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Csongrád úti körzet 67. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
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megszűnt, már nincs 67 csak 66. 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Az terület. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Közterület használatra ki legyen bizottság, jegyző vagy polgármester. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Jegyző mindig itt van. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Egyiket sem javasolta. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Jó lenne most eldönteni, mert akkor előkészíti a testületi ülésre. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Jegyző döntsön a közterület használatról, illetve a többi amit már elmondott módosításait is 
fenntartja javaslatra. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
25. oldalon töröltetni szeretné Kiss Lajos nevét, mert nem képviselő és nem ügyrendi bizott-
sági tag. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Az 5. számú mellékletről beszél, illetve a 3. sz. függelékről beszélt. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Én beszélek hülye gyerek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérte, hogy ne beszéljen ilyen sértően. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Válaszul elmondta hülye ember, hülye Győri István. Van még módosítása? Egyben fogják 
megszavazni. 
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Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
További módosításokat mondott el. 25 oldal a szólásszabadság korlátozása ellen tiltakozott. 
A jegyző asszonyhoz fordult mert magasabb törvényt hozott fel szóba. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
14. oldalon 6. §  (4) bekezdésében szeretne módosítani Puliusné képviselőtársa. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagja: 
 
Elmondta, az idősek nappali ellátása kikerül belőle. 
 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 16:11 órakor kiment az ösz-
szevont bizottsági ülésről, így a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak lét-

szám: 5 fő. 
 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
3. oldalon a víziközműnél hogy lehet felelősnek minősíteni az önkormányzatot, amikor az 
önkormányzatnak kellene elszámolni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
A bizottság szaktanácsadóját a bizottság kéri fel. Munkáját tiszteletdíj nélkül végzi. 
 
 

Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 16:14 órakor visszajött az 
összevont bizottsági ülésre, így a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak 

létszám: 6 fő. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak Győri István módosításának 
elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el Győri István módosítását. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak Győri István módosításának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – nem fo-
gadta el Győri István módosítását. 
 
 



24 

 

Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak saját módosítása elfogadását, 
miszerint a polgármester a megnyitott vitáról egyszerű szótöbbséggel döntsön. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
286/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, vita 
megnyitása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, miszerint a polgármes-
ter a megnyitott vitáról egyszerű szótöbbséggel döntsön, megtárgyalta és elfogadta. Javasolta 
a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak módosítása elfogadását, miszerint a polgár-
mester a megnyitott vitáról egyszerű szótöbbséggel döntsön. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fo-
gadta el Barna Sándor módosító javaslatát. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak az önkormányzat SzMSz. módo-
sításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
287/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyá-
ban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását megtárgyalta és elfo-
gadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
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Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak az önkormányzat SzMSz. módosításának 
elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fo-
gadta el az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 

____________________________________________________ 
 
 
9.) Napirend pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
rendelet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor levezető elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

Barna Sándor, levezető elnök: 
 
December 31-ig el kell fogadni. Buszmegállóban történő plakátolást hozta fel problémának. 
12.§ (3) bekezdése. Sok helyen rosszul vannak számozva a házak, több utcában is, illetve az 
utcanevek is váltakoznak. A névtáblák elhelyezése önkormányzati feladat. Meg kellene nézni 
azokat is, mert jó néhány helyen a régi van kint. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A rendelet hatályba lépése miatt nem kell hozzányúlni. A régieket ki kell javítani. A közterü-
let felügyelet több sebből vérzik, az előadó képtelen egyedül ellátni. Bírságolhat is, de egye-
dül nem teheti, mert elvérzik a bírság. A rendelet betartása önkormányzati feladat, ha nem a 
közterület felügyelet gondoskodik róla, akkor ki fog. December 31-ig el kell fogadni. A (3) 
bekezdésbe bele lehet tenni, hogy az esetleges változásokat 30 napon belül el kell végezni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az utcák elnevezését jelző táblákról már egyszer szó volt. Néhány településen szépen, eszté-
tikusan ki vannak helyezve. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Decemberi rendeletbe benne lesz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor jó. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Az utca elejére gondolt faragott táblákat feltenni az első házra. 
 
Győri István, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A közterület megnevezéseket meg kell megváltoztatni. 
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Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Véletlen elírás történt. Nem kell megváltoztatni. 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Nem a rendelethez tartozik. 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a közterületek elnevezéséről és a 
házszámozás szabályairól szóló rendelet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
288/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendeletet megtárgyalta és 
elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a közterületek elnevezéséről és a házszámo-
zás szabályairól szóló rendelet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság  igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
75/2013.(XI.26.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közte-
rületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a közterületek 
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendeletet megtárgyalta és elfogadta. Java-
solta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 

Barna Sándor levezető elnök 16:35 órakor 10 perc szünetet rendelt el. 
 
Dr. Taricska Tibor alpolgármester a szüneti ideje alatt megérkezett a bizottsági 

ülésre. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság önállóan folytatta tovább munkáját. 
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10.) napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés hangtechnikai berendezések iránti kérelem elbírálása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a hangtechnikai kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
289/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Árpád Fejedelem Általános Iskola hangtechnikai berendezés iránti kérelme 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola 2013. december 20-án 7:30 – 13:00 óráig megrendezés-
re kerülő karácsonyi ünnepségéhez kért hangtechnikai berendezés iránti kérelmét megtárgyal-
ta és elfogadta. 
 
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester/Kerekes András hangtechnikus 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Árpád Fejedelem Általános Iskola (6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.) 
6. Kerekes András hangtechnikus 
7. Irattár 

____________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2013. évi karácsonyi programok és évzáró ünnepség megrende-
zése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 



28 

 

 
Első dolog felajánlás lenne. Kis Imre bácsi felajánlott egy fenyőfát, pont befér a művelődési 
házba. Kulturális évadzáró hossza véleménye szerint maximum másfél óra legyen. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
Lerövidül. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
45 percnél ne legyen több szerinte sem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Csomagosztáshoz még a bölcsödét is hozzá kell venni, 14 gyerekről van szó. Adventi gyer-
tyagyújtással kapcsolatban egyeztetés szükséges a pappal. Karácsonyi vásárt miért nem lehet 
22-ére tenni, mert jobban illene aranyvasárnapra. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Egész évben sokat dolgoznak és sok nő dolgozik a hivatalban, ne ezen a napon legyen, való-
színűleg sokan elmennek mert készülődnek. Inkább pénteken gondolta vacsoraként. Igaz, 
hogy becsukják a hivatalt, ügyeleti rendet kell állítani. Mindenki nem fog dolgozni, akinek 
nincs szabadsága és akinek munkája van azt el kell végezni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mikor akarják csinálni az utolsó bizottsági és testületi ülést.  
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
19-én. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor nem lehet, mert Kiskunfélegyházán is ülés van.  
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Fáradtak a kollégák, szeretnék a családdal tölteni a készülődést az ünnepeket. Lehetne akkor 
csütörtökön a vacsora. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Évzáró rendezvény lenne, akkor kellene csinálni, amikor vége az évnek. 
 
 

Vita a rendezvény és a bizottsági és testületi ülés időpontjáról. 
 
 



29 

 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha bevállalja a hivatal, hogy 13-án kiküldik a naprendi pontokat, akkor lehetne következő 
hétfőn vagy kedden bizottsági ülés. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ennyire nem veszik figyelembe az aljegyző kérését. 
 
Kiss Lajos, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
A cipősdoboz gyűjtéshez nincs írva mettől meddig várják a felajánlásokat. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
December 22-ig. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Évzáró ebéd időpontjáról kellene dönteni. Óvodás és iskolás gyerek is ugyanazon a napon 
kapják meg. Meghívó időben kerüljön kiküldésre.  
 
Szavazás bocsátotta a módosításokkal együtt, miszerint december 19-én csütörtökön 16 óra-
kor lesz a vacsora, pappal egyeztetés szükséges, családi napközis gyerekek is kapjanak cso-
magot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
290/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2013. évi karácsonyi programok és évzáró rendezvény tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2013. évi karácsonyi programok és évzáró rendezvény időpontjait és egyéb körülményeit 
megtárgyalta, és az előterjesztésben leírtakat a következő módosításokkal elfogadta: 
Az adventi gyertyagyújtás időpontjáról egyeztetés szükséges Kéri Vencel plébános úrral. 
Az ünnepi vacsora december 19-én 16:00 órakor kerül megszervezésre. 
Az iskolás és óvodás gyerekeken kívül a családi napközis kiskorú gyerekek is kapjanak miku-
láscsomagot. 
 
Határidő: 2013. december 20.  
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 

 

A határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
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5. Kerekes András hangtechnikus 
6. Irattár 

____________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem fér bele az idejében. Győri István fia felajánlotta segítségét, köszönik is szépen. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
 
Mikor jön át Ákos? 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ákost visszarendelt minden feladatából, mert vannak határidős feladatai, ami törvényi előírás. 
Nem fér bele a 3 órájába. 
 
Kacziba Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
Ha ennyi a feladata, akkor túlórába beleférhet. Nem arról akar hallani, hogy nem fér bele, 
mert 3 órába van itt. Hanem azt akarja hallani, ha 4-5 órába van itt akkor belefér az idejébe. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
 
Olyan módon használhatatlanná vált a szervere, hogy 2 napon keresztül vírusirtózta. Minden-
féleképpen havonta egyszer át kellene nézni a gépet. Ha ennyire elfoglalt, akkor január köze-
péig megoldható lenne-e? 
 
Dr. Csernus Tibor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja: 
 
3 órában biztosan meg lesz hosszabbítva, csak az a kérdés, hogy bővítve lesz-e. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta a január 15-i határidőt. 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
291/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár honlapszerkesztési 
kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár honlapszerkesztési kérelmét meg-
tárgyalta. A honlap megszerkesztését a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat rendszergaz-
da feladatait ellátó megbízott végzi el. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

____________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Vajda Márta kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A bontás mikor történt dátum szerint. 
 
Vajda Márta, kérelmező: 
 
Októberben. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
3 hónap telt el. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mártikával többszörösen beszéltek erről. Rajta van a cserép, faanyag, ezért lett bevonva kő-
műves. Ez nem történt meg folyamatában. Amikor már megtörtént és szólt Mártika, akkor a 
gépnek más dolga volt.  
 
Vajda Márta, kérelmező: 
 
Vasárnap a polgármestert felhívta. Szerencsére rendbe lett téve. Többször kérte nézzék meg a 
problémát. Nem kérdezte meg Kézsmárki László óradíját sem, mert már nem tudott tovább 
várni. Nem akarja a testületet tovább terhelni, ha nem fizetik ki így járt. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Az a probléma, hogy makacs Mártika. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 



32 

 

Becsüli Mártikának a több évtizedes munkáját és más is végez munkát. Ha Mártikának elvég-
zik ingyen, akkor másnak is el kell végezni. Ne fakadjon sírva, mert ezt meg kell beszélni 
emberek módjára. 
 
Vajda Márta, kérelmező: 
 
Tudja sok dolga van polgármester úrnak. Áldja, hogy nem történt baj, mert azt hitték össze 
van építve a két épület, de nem. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Korábbi döntés volt, hogy Mártikát elküldték az önkormányzattól. Így maradt bérmaradvány, 
ami szétosztásra került októberben, novemberben. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Az hivatali megtakarítás, a Mártika pedig önkormányzatnál van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
70%-át bevállalja az önkormányzat, 30%-át pedig kifizeti Mártika. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Etikátlan ebben vitázni és dönteni. Volt egy feladat amit bevállalt az önkormányzat és nem 
lett elvégezve. Van egy árok ami szikkasztotta a falat, és az utca belvize is ott állt meg. Az 
önkormányzat sara lett volna helyreállítani. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ő ezt másképp látja. 
 
Vajda Márta, kérelmező: 
 
Járda sincs. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Látta, hogy ott víz állt, egy autó kereke elmerült benne akkora. Az egész utca vize ott állt 
meg. 
 
Vajda Márta, kérelmező: 
 
Ahogy kisajátítottak bennünket, rengeteg telket elvettek. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tartozik ide. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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A belvízhelyzet mindig kérdés volt. Herédiéknél egy 200-as csövet is megszavaztak azt sem 
tették oda. A testület által hozott határozatok nincsenek Bartuczal végrehajtatva. Kérdése volt, 
hogy ez megoldásra kerül-e Tiszaalpáron vagy sem? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tiszaalpáron 3-an dolgoznak ezen, plusz a közfoglalkoztatottak. Lakiteleken 19-en. Össze 
sem lehet hasonlítani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az összeg 70%-ának történő kifizetésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodással 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta a teljes összeg megtérítésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
292/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Vajda Márta melléképület bontási költségeinek kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Vajda Márta kérelmét megtárgyalta, a melléképület bontása során felmerülő költségek megté-
rítését, összesen 165.100,- Ft kifizetését elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfoga-
dásra. 

____________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Teleház bútorvásárlási kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A művelődési házban a régi asztalokra miért nem lehet rátenni? 
 
Vajda Márta, egyesületi vezető: 
 
Kettő volt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Ezek át lettek-e szállítva? 
 
Vajda Márta, egyesületi vezető: 
 
Nem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor azokat át lehetne vinni és annyival kevesebbet kellene venni. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
 
Határozott helyük van. 10 kis asztalon egymás mellett elférne a 10 gép, de nincs hely. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Támogatja, mert több nyugdíjas jelezte már, hogy szívesen venne részt számítógépes tanfo-
lyamon. 
 
Vajda Márta, egyesületi vezető: 
 
Igen, lenne tanfolyam. A Teleház Szövetségtől jönnének ide, nem kerül pénzbe. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
 
A Teleháznál lett volna tanfolyam, de 10 gép alatt nem támogatják. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Teleház kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
293/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Teleház bútorvásárlási kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Teleház bútorvásárlási kérelmét megtárgyalta. A kérelemben leírt 5 db számítógépes asztal 
és 6 db irodaszék megvásárlását, összesen 95.400,- Ft összegben engedélyezi. A képviselő-
testület hozzájárul a bútorok önkormányzat tulajdonában lévő járművel történő kiszállításá-
hoz. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Sztakó Ildikó könyvtárvezető és Vajda Márta egyesületi vezető 17:50 órakor távoztak a  

bizottsági ülésről. 
____________________________________________________ 
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15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Önkormányzati Társulás 2013. 
évi költségvetés- módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ez az 5 óra plusz szeptemberi ülésen született. A bejegyzés augusztusban történt. Sajnos ak-
kor még túlórában csinálták a munkaügyes lányok. A tapasztalatlanság is közrejátszott, mert 
soha életükben nem csináltak még ilyet. A továbbiakban nem lesz ilyen probléma. Nyárlőrinc 
bevállalta, mert ők miattuk lett a változtatás. Sajnos nem szándékosan hibázott a kolléga. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elmúlt hónapokban ez volt az első magyarázat, amit elfogad tőle és belátja a problémát. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Attól a naptól él egy társulás, amikor a bejegyzés megtörténik. Nem egy mindennapi feladat 
még ez itt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a társulás költségvetés módosításának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
294/2013.(XI.26.) 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-
tése I. módosításának elfogadása tárgyában 
 
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 költségvetésének módosítását 
elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

____________________________________________________ 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Jegyzői beszámoló a Polgármesteri hivatal 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Ismertette az előterjesztést. Az érintett személy beadta felmondását, de polgármester úr előtt 
és jegyző úr előtt visszavonta. Ekkor miért nem tett aljegyző asszony előterjesztést a bizottság 
elé. Nem került be Borvák Erzsébet ügy sem, aki nem ment át a járáshoz. Ha egy percre is 
megszűnt a státusz, akkor erről tudni kellett volna a testületnek és újra fel kellett volna őket 
venni. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
11 hónapja probléma ez és próbálják megoldani. Decemberben nem volt olyan pozícióba, 
hogy tudott volna róla. Amikor ő januárba meg tudta nézni a személyi iratokat, azt tapasztalta, 
hogy jegyző aláírta és tudomásul vette. Amikor jegyző úr ezt a döntést meghozta, tudott róla, 
mert ő ment fel a kormányhivatalhoz. Ha átteszik Erzsit, akkor nem lett volna anyakönyvve-
zető. Üres státusz ment el a járáshoz. Kié ment el? A kormányhivatalnál is megszületett a 
döntés. Az érintett személy átadta a státuszát. Vagy beviszik a testület elé és kérnek státuszt, 
vagy elküldenek valakit. Az érintett személy belegyezett, hogy felveszik határozott időre üres 
státuszra. Bekerült a testület elé, csak nem foglalkoztak vele, levették napirendről. Ha van 
üres státusz, akkor automatikusan bekerül a helyére. Nem tudja megoldani logikailag és jogi-
lag, a kormányhivatal is tudja. Bármelyik törvénysértő lehet, ha felmondanak bármelyiküknek  
az is. Hogy az okirat miért nem készült el, az azért van, mert a KIR rendszer sem mindig nyi-
tott. Lenne egy üres státusz és kérte jól gondolják meg. Határozott jogállása, hogy nem Erzsi 
az, akit rá lehetne tenni. Novemberben szűnik meg, de létszámstop van. Vezetőként kutya 
kötelessége rátenni. Kérte orvosolják. Vagy így marad vagy pedig fel kell mondani valakinek. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgármester és aljegyző aláírásával bejött egy olyan előterjesztés, amiben egy köztisztviselői 
státusz és két ügykezelő elvételét kérik. Akkor a köztisztviselői státuszt nem is vették le. Már 
akkor lehetett volna úgy dönteni, hogy akkor nem szüntetik meg, hanem ráteszik a státuszt. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Kérdés, hogy mekkora súlya van a törvénysértésnek január 15-én vagy most? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Jogviszony létrejötte mindig kétoldali jognyilatkozattal történik. Ő a jogviszonyát egyoldalú-
an meg tudja szüntetni, úgy, hogy felmond. Ez a jogviszony azzal a határidővel megszűnik. 
Tehát nem lehet visszavonni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Ha 6-án mondott fel és 31-én visszamondja. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ő megteheti, hogy egyoldalúan megszünteti, de ezt a megszüntetést egyoldalúan nem tudja 
visszavonni. Ez egy elvarrt szál, egyoldalúan elmondta, hogy akkorra meg kívánja szüntetni. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
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Mikor szűnt meg a jogviszonya? 6-án vagy 31-én. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
31-én megszűnt. Visszavonni nem tudja csak kétoldalúan tudja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Közös jegyzői papírral tudják tovább vinni január 1-el. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Például a bíróságon vannak és egyik nap tesz egy vallomást és a másik nap visszavonja, meg-
tehet? 
  
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem teheti meg. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
De hát meg sem szűnt. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
De megszűnt. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ez így van. A nyilatkozat és annak elfogadása ha összeér, akkor megszűnik. Nem hiába írta 
oda, hogy hibás döntés. A visszavonásra nem írhatta oda, hogy tudomásul veszi. Ezzel nem 
tud mit kezdeni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
2013. január elsejétől van egy érvénytelen jogviszony, amiben ő dolgozik. Az érvénytelen 
jogviszonyt úgy kell tekinteni, mintha érvényes volna. Meg kell szüntetni, úgy mintha érvé-
nyes volna, ha van rá ok vagy jog. De ezt nem mondhatja. Tehát megszüntetni nem lehet. 
Vagy pedig a közérdek sérelme nélkül helyre kell hozni a jogi helyzetet és meg kell tölteni 
tartalommal. Január 2-án mondhatja neki, hogy miért jött be dolgozni, de 15-én már nem 
mondhatja neki. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
De polgármester urat is hibásnak tartja, mert ő biztatta Anitát. A Szatmári Bogi felmondását is 
ő írta alá. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
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Akkor december 31-ére az akkori jegyzőnek kellett volna mondani, hogy viszlát. De ha Erzsi-
ke átadta a státuszát a járásnak, akkor neki kellene a sor végén állni, vagyis nem kellene itt 
lennie. Tehát kirúgta saját magát. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem, mert érvényes jogviszonya volt neki. 
 
 

Vita a státusz megszűnéséről, annak körülményeiről. 
 
 

Dr. Csernus Tibor bizottsági tag 18:30 órakor távozott a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 5 fő. 

 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Amikor az SzMSz bekerült, már akkor probléma volt. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Akkor azért volt probléma, mert nem tudták hányan dolgoznak a hivatalban és ki milyen 
munkát végez. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Mert már akkor is probléma volt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
További kérdéseit tette fel. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szeretné látni a szemüveg-használati szabályzatot, illetve a mobiltelefon-használati szabályza-
tot. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Be fogja hozni az összes szabályzatot. Ő hozta be a hivatalba, jogszabály vonatkozik rá. Elő-
írásai vannak kinek adható és kinek nem, orvosi papír kell hozzá, a költségvetésbe betervezett 
összegig lehet kifizetni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a jegyzői beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
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295/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2013. évi beszámolója tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2013. évi beszámolóját megtárgyalta, és elfogadta. 

____________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a jogszabályváltozás miatt szükségessé váló intézkedések megho-
zatala tárgyában (Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás) 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. December 15-ig egy rendeletet terjesztenek elő. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Volt Csongrádon, mindhármat meg kell megszavazni, mert törvényi változás történt. 6 hóna-
pos kötelezettsége van, minél inkább ki kellene tolni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Olyan szerződést akarnak felbontani, ami már gyakorlatilag nincs. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Sajnálja, hogy nincs itt Csernus doktor. Egyik fél már felmondta a szerződést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont levételét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pont levételét. 

____________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az ÁROP pályázat projektmenedzseri szerződése 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 előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
296/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az ÁROP pályázat projektmenedzseri szerződése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0010 jelű pályázat megbízási szerződését megtárgyalta és elfo-
gadta. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a szerződés aláírására. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

____________________________________________________ 
 
 
19.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Javaslat a Konyha Önkormányzatba való beolvasztása tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Régebb óta felmerült, hogy leveszik az óvodától. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Az élelmezésvezetőnek lenne egy feltétele, csak akkor lenne különvéve, ha lenne rá egy em-
ber, mert nem tudja bevállalni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Csak akkor, ha megszavazzák a költségvetésben, mert már így is többen vannak. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ki mondta hogy a hivatalhoz vennék fel, az önkormányzathoz kerülne. De ha úgy döntenek, 
hogy nem, akkor nem vállalja be. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lesz személy rá, csak csinálják meg az előterjesztést. Tájékoztató volt, szavazni nem kell, a 
napirendi pont tárgyalását lezárta. 
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____________________________________________________ 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Lucza Regina Dóra szolgálati lakás felmondása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Molnár Gabi jogcím nélküli lakáshasználó, ha továbbra is használni akarja a szolgálati lakást, 
akkor visszamenőleg okt. 1-től meg kell csinálni a szerződést. Lucza Reginának köszönik a 
bérlést. Tájékoztató volt, szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

____________________________________________________ 
 
 
21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda SzK kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A tornacsarnokot kérik szilveszter estére. 
 
Szavazásra bocsátotta az óvoda szülői munkaközösség kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
297/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szülők Közösségének kérelme tárgyá-
ban 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szülők Közösségének az óvoda tornatermének 2013. 
december 31-én 19:00 órától történő térítésmentes igénybevételére irányuló kérelmét megtár-
gyalta és elfogadta. 
 

Határidő: 2014. január 1. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 

 

A határozatról értesül: 
1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
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4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szülők Közössége (6066 Tiszaalpár, Ady E. 
u. 40.) 
6. Irattár 

____________________________________________________ 
 
 
22.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság megalakítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
5 hónap alatt egy db papír nem került még eléjük. El kell dönteni akarnak-e ezzel foglalkozni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igazából nem volt ennek gazdája. Az elsőre Kovács Adrienn ment el, a másodikra megkérte a 
könyvtár vezetőjét, hogy menjen el. Tájékoztatást nem kapott azóta. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

____________________________________________________ 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a szennyvíz csatornázási feladatok előrehaladásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hivatalosan is be lehet jelenteni, hogy a támogatást felemelték 92,7%-ra. Összeírásra került a 
személyzet, a gépek stb. 

____________________________________________________ 
 
 
24.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a várossá nyilvánítási pályázat eredményéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Nem azzal van a baj, hogy amit leírnak, hanem annál a 18 településnél, amit leírtak mi a baj 
és az igaz-e? Azt is sajnálja, hogy ez még csak most került eléjük. Tájékoztató volt. 
 

____________________________________________________ 
 
 
25.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a „Kék- víz Észak- Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség- javító 
Önkormányzati Társulás közbeszerzési eljárásainak eredményéről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztató volt. 

____________________________________________________ 
 
 
26.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Kiskunsági Nemzeti Park által nyert pályázatról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester  

 
Barna Sándor, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az információs tábla kihelyezésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
298/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Kiskunsági Nemzeti Park információs tábla kihelyezésére irányuló kérelem-
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kiskunsági Nemzeti Park tájékoztató levelében leírtakat tudomásul vette, az információs 
tábla kihelyezése iránti kérelmét megtárgyalta és a mellékelt térképen tervezett helyre történő 
elhelyezését elfogadta. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 

 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
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4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (6000 Kecskemét, Pf.: 186.) 
6. Irattár 

____________________________________________________ 
 
 
27.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
 

a) újsághirdetési díj 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nézzék meg az újságot mennyit nyomtak ki. 700 volt, meg kell nézni mennyi maradt ki. 

 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
600 és 670 között kel el. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lehet előfizetni is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta milyen újságot vett meg, Tiszaalpár hangját. A polgármester úr hazudott benne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Túl van tárgyalva, mert 8.000 forint. 
 
 

b) iskolakérelem 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Bursa-hoz csatolják, ahhoz a kerethez. Elviekben támogatja vagy anyagilag. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Zárt ülésnek kellene lennie. Felvették már vagy még csak fogják. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A bizottság elviekben támogatja a tanulót anyagi támogatást nem tud adni. 
 
Szavazásra bocsátotta az iskola kérelmének elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
299/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Babar Sára Sarolt 8. osztályos tanuló Arany János Tehetséggondozó Program-
ba történő támogatása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Babar Sára Sarolt 8. osztályos tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő rész-
vételét megtárgyalta, azt elviekben támogatja, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 

c) I. sz. orvosi rendelő előtti lépcső és járda felújítása 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester: 
 
Holnapra tudják a többi ajánlatot beadni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A lépcsőfok balesetveszélyes, főleg, ha még ráesik a hó és jég keletkezik. Egy ajánlat van itt 
kb. 500.000,- forintos összeg. A járda is eléggé rossz. Az elkövetkező időben csak a lépcső 
lenne megcsinálva és tavaszra pedig a járda. De mivel csak egy ajánlat van, így holnap dönt a 
testület. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Míg a 6 hónapos próbaüzem le nem zajlik felesleges megcsinálni. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Nincs köze hozzá. 
 
 

d) Volán tájékoztató 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Befelé tényleg hamarabb fog érni a busz, de hazafelé nem. Polyákfalu még nem került be az 
útvonalba. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lakiteleken sokan leszállnak. A lakosság körében végezni kellene felmérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Írni kellene ismételten, hogy köszönik szépen a 6:15-ös buszt, de kérnénk még a délutáni jára-
tot is. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem javasolta, semmiképpen nem tudják teljesíteni, mert eszközhiányban szenvednek. Nincs 
busz. Ott volt és kérte a Volánt. Most nem megoldható. Abban maradtak, hogy mérjék fel a 
lakosok igényeit. 
 
 

e) adótájékoztató 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az adatokat. 
 
 

f) gyepmesteri telep 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 30.000 forint elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
300/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a gyepmesteri telep fejlesztésének hozzájárulása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
egyszeri bruttó 30.000,- Ft hozzájárulást biztosít a gyepmesteri telep fejlesztésére (tekintettel 
a 2013. június 2. napjától 2013. szeptember 30. napjáig terjedő időszakban ellátott szolgálta-
tásra). 
Felkéri az aljegyzőt, hogy intézkedjen az összegnek a Városfenntartó és Szolgáltató Költség-
vetési Szervezet (6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 2.) számlájára való átutalás érdeké-
ben. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződés megkötésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
301/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a kóbor állatok befogadásáról szóló megállapodás tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
2014. január 1. napjától a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezettel (6100 Kis-
kunfélegyháza, Deák Ferenc u. 2.), mint szolgáltatóval a Tiszaalpár területén befogott kóbor 
ebek elhelyezése és az állati tetemek elszállítása vonatkozásában a megállapodást határozatlan 
időre kívánja megkötni 30 napos felmondási idővel. 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződés tervezetét ennek értelmében készítse elő, 
valamint a Polgármestert, hogy a szerződés tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé. Java-
solta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 

g) 2014. évi rendezvények időpontjának egyeztetése 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2014. évi rendezvények időpontjának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
302/2013.(XI.26.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2014. évi rendezvények tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2014. évi rendezvényeket megtárgyalta és a következő döntést hozta: 
Felkéri Kerekes András hangtechnikust, Dr. Vancsura István polgármester urat és Barna Sán-
dort a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét az időpontok egyeztetésére. 
 
Határidő: 2013. december 02. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Irattár 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felhívta a figyelmet, hogy közigazgatási nyílt nap van Tiszakécskén. 
 
 

h) iskolai számítógépek 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az iskola kért számítógépet a Pejtsik hagyaték kamatának felhasználásából. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Elmondta, rendezte. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Meg is vannak rendelve a számítógépek? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Meg lesz. 
 
 
 i)  Démász szolgáltatótól ajánlatkérés 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Rendezve, árajánlat bekérve. 
 

 
j)  hivatali létszám 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Aljegyző asszonyt bízta meg, hogy a létszámot tisztázza, pontosan minden csoportnál és a 
titkárságon is. 
 
 

k)  Jámbor Ferencné ügyvéd által küldött levele 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, hogy azért fordult ügyvédhez, mert a végelszámolásnál valami rosszul lett leírva. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző:  
 
Nem fizették ki az összeget, ezért ügyvédhez fordult. 
 
 

l)  szobor felajánlása 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Értesíteni kell a hölgyet, hogy elfogadták a készített szobrot. 
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m)  Tiszaalpár hangjában megjelent cikk 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Még mindig nem tudja ki volt az a személy, aki azt állítja, hogy a „nagykutyák” térítésmente-
sen használják a Kádár Lajos Közösségi Házat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg fogja írni az újságban. Nevet nem mondott, mert nem hatalmazták fel rá. 
 
 

n)  mobilhasználat 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudja, szüksége van-e valakinek rá, csak azért hozta fel, mert már volt szó róla korábban 
is, hogy a testület tagjai is kaphatnak. 
 
 
 o)  faaépríték begyűjtése 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Folyamatban van. Valami jármű kellene, el is készítik, illetve a kazánház elé kellene egy fél-
tetős építmény, ahová be lehetne termelni. 

 
 
p)  Tanyafejlesztési program 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tanyafejlesztési program pályázat sajnálta, hogy nem lett beadva, de nem volt jogcím amire 
be lehetett volna adni. 

 
 
q)  játszótér 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha jól tudja november jár le a licence. Csoportvezetők mit tudnak róla? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Semmi közük hozzá. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Bartucz Istvánt kellene megkérdezni. 
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Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Azt tudják kifizetni amire kapnak számlát. 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Szeretné felhívni a figyelmet, hogy az újfalusi játszótér nem birka-legelde.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta a család birkái vannak oda kiengedve. Ingyen bérmentve ajánlják fel a trágyát, a 
fűnyíróba pedig nem kell benzint tankolni, ingyen nyírják a füvet. 

____________________________________________________ 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság nyílt ülése 19:49 órakor zárt ülés keretében folytatódott tovább. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
                       /:  Barna Sándor  :/                                           /:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
      a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke                        az Ügyrendi Bizottság tagja 
 
 
 
 

/:  Kacziba Sándor  :/ 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 

 


