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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 4996/2013. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2013. december 17-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

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

  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
  Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Külön megjelentek: Bartucz István, településüzemeltetési előadó 

Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
   Falusi Gergely, kérelmező 

Harmatos Zoltán, Magna Produkciós Bt. 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 

   Pásztor Gyula, kérelmező  
   Rozsnyói Ákos, informatikus 
   Sztakó Ildikó, könyvtárvezető 
    
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok: Bolláné Csernák Csilla, Dr. 
Csernus Tibor. 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 14:40 órakor megállapította, hogy a bizottság 8 
tagjából 5-en jelen voltak, tehát a bizottság határozatképes. A bizottsági jegyzőkönyv 
aláírására Dr. Puliusné Sárdi Máriát javasolta. Megkérdezte Dr. Puliusné Sárdi Máriát, hogy 
elfogadja-e a felkérést. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
 

Győri István a bizottság tagja 14:40 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a bizottság határozatképtelen. 
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Győri István a bizottság tagja 14:46 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a bizottság határozatképes. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Folytatásként átadta a szót aljegyző asszonynak. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Szót kért napirend előtt. Azért kaptak a kormányhivataltól levelet, hogy összefoglalták a 
jogszabályváltozások miatt mit látnak jelentősnek. Megalakulásra kerül majd egy 
vagyonrendelet, ami erre vonatkozik, ezt megtárgyalták. A kormányhivatalnak is az a 
meglátása, hogy a meglévő vagyonrendeletet felül kell vizsgálni. December 31-ig adtak 
határidőt, amely esetben a testület egy normatív határozatot elfogad, hogy a februári ülésen ez 
felülvizsgálatra kerül, abban az esetben nem kerül törvényességi felhívás. Ha ez nem készül 
el, akkor ők fogják elkészíteni és akkor ebbe a testület nem nyúlhat bele, úgy gondolja 
érdekük ezt elfogadni. Arra hívta fel általánosságban a figyelmet, hogy módosítsák és a 
holnap utáni ülésre felülvizsgálják és elkészítik, ami kiosztásra fog kerülni. Kérte a megértést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Levételre javasolta a 11. napirendi pontot. 1. napirendi pont a 10-es lesz. Egyebekben lesz 
néhány plusz tárgyalandó dolog. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:   
 

1. Előterjesztés ifj. Pásztor Gyula és felesége telekvásárlási kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
     Zárt ülés 

 
2. Előterjesztés Réczi József Attila és családja jogcím nélküli lakáshasználata tárgyában  

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

3. Előterjesztés a Trió Média Kft. szerződésének felülvizsgálata tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

4. Előterjesztés a Németh Projekt Iroda Kft. szerződésének felülvizsgálata tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
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5. Előterjesztés a Magna Produkciós Bt. szerződésének felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

6. Előterjesztés Dr. Csernus Tibor ügyvéd szerződésének felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

7. Javaslat Karácsonyi támogatás nyújtására a rászoruló személyek és családok részére  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
8. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat dolgozóinak jutalmazása 

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

 
Nyílt ülés 

 
9. Előterjesztés a konyha áthelyezése tárgyában 

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

10.  Előterjesztés a  nyárlőrinci Jogor Kano Judo Sport Egyesület kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
11.  Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program által felállítandó bizottság 

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

 
12.  Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által 2014. évben 

megrendezendő programok és rendezvények tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
13.  Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 

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

 
14.  Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a kiskunfélegyházi 

Constantinum Nevelési - Oktatási Intézmény együttműködési megállapodása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

15.  Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi parkgondozási, 
kertészeti és szántóföldi programja tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
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16.  Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014- 2015. évi fűtési idényre 

szóló fa- apríték biztosításának lehetősége tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
17. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Alapító 

Okiratának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
18.  Előterjesztés a védőnői körzethatárok változásának tárgyában 

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

 
19.  Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság megalakítása tárgyában 

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

 
20. Előterjesztés a Helyi Termelői Piac használatának engedélyezése tárgyában (szóbeli) 

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

 
21. Előterjesztés a reklám, cégér, hirdetmény és hirdető-berendezés elhelyezésének, 

alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
22.  Egyéb bejelentések 

 
 

1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés ifj. Pásztor Gyula és felesége telekvásárlási kérelméről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte a hivatalt, hogy kérelem kerüljön becsatolásra. Az önk. tulajdonában lévő ingatlant 
szeretnék megvásárolni. 
 
Pásztor Gyula, kérelmező: 
 
A gyermekeik hazatelepülnének és vásárolnak a Deák F. utcában egy telket. A telek igen 
rossz állapotban van, ezen folyt le az utca vize. 4-5 méteres szakadék alakult ki, lassan 
kicsúszott a ház alól. Erre szeretnének egy családi házat építeni, de fel kellene tölteni. A 
vízelvezető csövet meg kellene hosszabbítani és fel kellene tölteni. Ezen a területen van még 
két pince, régebben laktak benne, pinceként is használták. Nem találtak nyilvántartást róla. 
Maga a telek építkezésre alkalmatlan, igazából azért kellene, hogy rendbe tennék a telket, 
amin megépítenék a családi házat. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Át kellene minősíteni stb., sok dolog lenne még vele. Most csak elvi hozzájárulásról 
döntenek, mert január vagy februárban tudnak döntést hozni, hogy mennyiért adnák el. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Van ennek szépséghibája is, azt nem tudták, hogy ez hibája ennek a teleknek. Nemcsak a 
szennyvízlefolyás miatt romlik, hanem az árvíz miatt is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ehhez négyzetméter is kellett volna. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nincs egészen 3000 m2. Abban úgysem tudnak dönteni, hogy mennyiért adnák el. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mennyiért akarják megvenni. 
 
Pásztor Gyula, kérelmező: 
 
Nem tudja, neki csak azért kellene, hogy feltöltsék. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A tisztázás nem kerül pénzbe. Az is lehet, hogy megcsinálják és úgy adják el. 
 
Pásztor Gyula, kérelmező: 
 
Abban már majd megegyeznek. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátott a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
323/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Pásztor Gyula és felesége vételi kérelmének elbírálása tárgyában az 
önkormányzati tulajdonban lévő 1338 és 1337 hrsz-ú területek értékesítésére 
vonatkozóan 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az 1338 és 1337-es helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok kérelmező részére történő 
értékesítésével egyetért, amennyiben a területrendezési terv erre nem ad lehetőséget a 
kérelmezővel történő területcserével ért egyet. 
 
A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága felkéri Dr. Vancsura István 
Polgármestert, hogy az értékesítés jogi feltételeit, valamint a lefolyórendszer felújítása, a 
kifolyó meghosszabbítása, az árok-szakadék feltöltésének költségeit az előterjesztésben 
foglaltak szerint vizsgáltassa meg, illetve méresse fel, és a következő rendes testületi ülésre ez 
alapján tegyen javaslatot az érintett ingatlanok értékesítésére. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 16:37 órakor 
nyílt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a konyha áthelyezése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Eddig az óvoda látta el a feladatot. 8 órában szükség lenne munkavállalóra. Az okiratot át kell 
nézni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A költségvetésben erre nincs fedezet. Az önkormányzatnál 13,3 fő a megengedett létszám. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem. A hivatalnál van ennyi létszám. Az önkormányzati létszámhoz semmi köze. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ezt 4 órában is el lehet végezni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Milyen feladatai lennének. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Az adminisztrálásban ill. megrendelésben, nyilvántartásban. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Ha külön intézmény lesz, akkor átvehetné a Gondozási Központ élelmezését is. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ki fog vele megállapodni. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A polgármester. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor eldönthetik. Mennyi legyen a fizetése január 1-től. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Javaslatot lehet tenni. Jelenleg is a közfoglalkoztatottak béréhez igazodóan határozzák meg. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Ne a minimálbér legyen, hanem 120.000 nettó minimum. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Minimálbérben maradjanak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az 1 személy felvételének elfogadását a konyhára. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
334/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága munkavállaló biztosítása tárgyában 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az írásbeli előterjesztésben foglaltakat a melléklettel együtt megtárgyalta, és a következő 
döntést hozta: 

 
A konyha élelmezési feladatainak ellátásához 1 fő 8 órás munkavállalót biztosít. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a konyha áthelyezésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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335/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a konyha áthelyezése 
tárgyában 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben 
foglaltakat a melléklettel együtt megtárgyalta, és a következő döntést hozta: 

 
1. A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodától a konyha üzemeltetését Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzathoz helyezi át, szakfeladaton történő ellátással. 
2. A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát a melléklet szerint módosítja. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a nyárlőrinci Jogor Kano Judo Sport Egyesület kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Havi bruttót kérnek, vagy egy egyszeri összeget. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Továbbra is az a problémája, amit már megbeszéltek és kénytelen volt eljárni. 16 gyerek volt 
először, aki járt, utána csak 12 és most maradt 9 gyerek. Indulásnál megvan a 16 fő akkor a 
végére is meglegyen. Az első hónapban megvan a 13 létszám a focicsapatnál, de a végére már 
csak 7-en mennek focizni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ha 9 gyerek megvan Alpáron és ha Eperkét támogatják 13.000,- Ft-all, akkor őket is kellene, 
mert ha egyet támogat, akkor a többit is kell. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha helyet ad az önkormányzat, akkor nem kérnek támogatást. 
 
Falusi Gergely, kérelmező: 
 
Szép lassan lementek a gyerekek, mert nagyon nehéz megfogni őket. 12-nél tartanak, de van 
2-4 fő aki ha van kedve jön, ha nem, akkor nem. Le vannak igazolva, érmeket szereznek. 
Akik aktívan járnak sajnos olyan gyermekek, akiknek szülei nem tudják anyagilag támogatni. 
60 km-t utazik. Itt az a probléma, hogy nincs tornaterem és az iskola nem vállal garanciát a 
szőnyegekért, az óvodába úgy döntöttek nem odavaló a sportág.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 



 

10 

 

 
A polgármester úr nem változtathatja a véleményét. Az óvoda önkormányzati intézmény, a 
képviselők szabják meg mikor és ki mehet oda. 
 
Falusi Gergely, kérelmező: 
 
Nem akar vitát ebből. A tiszakécskei tankerület szabja meg mennyit kell kérni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ez nevetséges, hogy ennyivel nem járulnak hozzá? 
 
Falusi Gergely, kérelmező: 
 
Nincs pénzük azt mondták. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Le kellett volna beszélni, hogy mikor szeretnétek menni, előbb az óvodavezetővel kellene 
egyeztetni. Szabják meg ha 5 fő alá esik a gyerekek száma, akkor nem támogassák.  
 
Falusi Gergely, kérelmező: 
 
Az óvodánál nem egészen úgy volt, de abban igaza volt, hogy kommunikáció nélkül nem 
lehet. Nem tudja garantálni az 5 fő létszámot. Sajnos nem tudják befizetni a tagdíjat, arra 
nincs garancia. Nyárlőrincen is ugyanez a probléma. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az, hogy ingázásra vannak kényszerítve, csökkenti a létszámot. Helyben kellene megoldani, 
ha vállalja az edző. Áthordani nem látja értelmét. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az óvoda tornaterem beosztását nem ők határozzák meg. A tornaterem ajtajára ki kell 
függeszteni milyen órák vannak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolja egy tornaterem felett rendelkeznek. heti mennyi edzés van? 
 
Falusi Gergely, kérelmező: 
 
Heti 2 óra, 2-szer másfél óra. A keddi nap nem megfelelő a számára. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzájárul és javasolja a testület is fogadja el, hogy az óvoda tornatermében kapjanak heti 2-
szer másfél órában a judo egyesület tagjai. Az időpontról az óvoda vezetőjével egyeztessen. A 
termet díjmentesen használhatják. 
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Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
336/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a nyárlőrinci Jogor Kano Judo Sport Egyesület kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a nyárlőrinci Jogor Kano Judo Sport Egyesület kérelmét megtárgyalta, kérésüket a 
következők szerint támogatja: 
 
Az edzés helye:  Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda tornaterme 
Az edzés időtartama:  heti 2 alkalom, 1,5 óra időtartam/alkalom 
 
Az edzés pontos idejével kapcsolatosan egyeztetés szükséges az óvoda vezetőjével. A termet 
díjmentesen használhatják. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kiss Mária, óvodavezető 
6. Jogor Kano Judo Sport Egyesület (6032 Nyárlőrinc, 3. krt. 102.) 
7. Irattár 

______________________________________________________ 
 
 
11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program által felállítandó bizottság 
létrehozása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A saját helyére javasolja Palásti Viktort. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Sándor Ernőnét javasolta, mert ő a hátrányos helyzetűekkel foglalkozik. A másik személynek 
pedig Palásti Viktort javasolta tagként. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Szavazásra bocsátotta a 9 személy elfogadását és plusz két személynek javasolta Sándor 
Ernőnét és Palásti Viktort. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
337/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Helyi Esélyegyenlőségi Bizottság létrehozása tárgyában 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Helyi Esélyegyenlőségi Bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 
1. dr. Vancsura István polgármester, 
2. dr. Puliusné Sárdi Mária önkormányzati képviselő, 
3. Barna Sándor önkormányzati képviselő, 
4. Ajtai Elemérné, a CNÖ elnöke, 
5. Hanó Mihály, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke, 
6. Kiss Mária, a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda vezetője, 
7. Győri Istvánné, a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója, 
8. Sándor Ernőné, családgondozó, 
9. Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője. 

Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 17:16 órakor távozott a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

__________________________________________________ 
 
 

12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat által 2014. évben 
megrendezendő programok és rendezvények tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A sátorbérlést sürgősen el kell intézni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kettő rendezvényre lehet, a Mihály-napi találkozóra és a Falunapra vagy a Tavaszköszöntőre. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Falunapra javasolta lefoglalni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
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Felhívta a figyelmet ne adjanak év végén pénzeket. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A költségvetés tervezése előtt tudni kell mennyire számoljanak. Ezért került be az összeg. 
Majd ha az új testület módosítani akar, majd megteszi. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Majd jövőre a nyugdíjasok kapnak csomagot, nem a gyerekek, de csak ha Barna Sándorra 
szavaznak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Képviselő-testület dönt az összegről, nem Barna Sándor. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Korábban is foglalkoztak már azzal, hogy a művelődési háznak nincs vezetője. Volt az, hogy 
összevonják a könyvtárral, de azt nem lehet már, mert külön működik. Gondolkodni kellene 
rajta, hogy 4 órában foglalkoztatnának valakit. Személyi javaslata is lenne. Kihasználatlan a 
művelődési ház, normatív keret van rá. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem akar ebben szavazni, mert Kerekes Andrást azért alkalmazták, mert nem kell ilyen 
személy. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Úgy tudja a hivatalban is van jelenleg olyan személy, aki tanul vagy már befejezte 
tanulmányait. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 3 millió összeg elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
338/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpár Nagyközségben 2014. évben megrendezendő programok és 
rendezvények tárgyában 
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Tiszaalpár Nagyközségben 2013. évben megrendezett programok és 
rendezvények tekintetében készített beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
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2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Tiszaalpári Nagyközségben 2014. évben megrendezendő programok és 
rendezvények tekintetében készített előterjesztést megtárgyalta, és a keretösszeget az 
alábbiak szerint 3.000.000,- Ft összegben biztosítja: 
 

RENDEZVÉNY 
MEGNEVEZÉSE 

VÁRHATÓ IDŐPONTJA ELŐIRÁNYZOTT 
ÖSSZEG (bruttó eFt) 

1. Tavaszköszöntő 2014 2014. április 25-27; május 1. 350 
2. XXI. Tiszaalpári 
Alkotó Tábor  

2014. június-július 200 

3. Tiszaalpári Napok  
2014 

2014. augusztus 15-17.; 20. 900 

4. XII. Bársony Mihály 
Tekerőlantos Találkozó  

 
2014. szeptember 28-29. 

 
850 

5. Ünnepi 
Megemlékezések 

2014. márc. 15., jún. 4.,okt. 
6. és 23. 

50 

6. Idősek Karácsonya, 
Kulturális Évadzáró 

 
2014. december 

100 

7. Karácsonyi csomagok, 
műsorok. 

2014. december 450 

8. Artisjus jogdíj a 
rendezvényekre 

2014 100  

Összesen:          br. 3.000.000 Ft 
 

Felkéri a polgármestert, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi 
költségevetését ennek ismeretében készítse elő, és terjessze a Képviselő-testület elé. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

____________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. évi munkaterve tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta júniusig fogadják el.  Február 15-ig kell beterjeszteni a költségvetést, március 
közepéig elfogadni. Maradjanak annál, hogy február 5-ig kiküldésre kerül. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Január közepén tudná megmondani hogyan halad vele. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta április 30-án lenne közmeghallgatás. Szomorúan vette tudomásul, hogy a 
Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője felmondott február 28-al. Kíváncsian várja mi fog 
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történni februárban. Iskola felújítását is lehetne csinálni. Februárban erről beszélni kell. Dr. 
Martus Mónika rendelőjének felújítása is szükséges.  
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Az SzMsz. szerint egész évről kell dönteni. Speciális év van, tehát október utánra csak azt 
tervezte, amit jogszabály előír. Az első félévet lehetett előre megtervezni. A munkaterv 
sohasem szentírás, lesznek kérelmek is és mindig jön valami plusz. A februári ülést javasolja 
elsőnek, mert gondosan kell megtervezni a költségvetést. A jogszabály úgy szól, hogy 
februárban kell elfogadni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem, március 15-ig kell elfogadni. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem februárban kell elfogadni elsősorban, de ha mégsem felel meg, akkor lehet csúszni 
márciusra. Kellenek az előkészületek, februárban lehetne hó elején az ülés kivételesen. A 
pénzügyi beszámolónak is meg kell lennie szeptember 15-ig és még vannak ilyen jogszabályi 
előírások. Második félévben is kérte legyenek hónap elején az ülések. A díszpolgári címek 
leadását is javasolja március 31-ig. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javaslatot tett a bizottsági ülések időpontjaira: február 11., március 11., április 29., május 27., 
június 24., keddi napokat sorolt fel. Kezdések időpontja: február 14:00 óra, március 15:00 óra, 
április-május 16:00 óra. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Jegyző asszonynak csak iktatni kell az anyagot. Itt 20 db egyesület van, nekik kell elvégezni a 
beszámolót. Iskolánál ki kell várni a pályázati lehetőséget, hogy legalább 50-50%-ban legyen 
felújítva.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Testületire javaslatot tesz: február 12., március 12., április 30., közmeghallgatás időpontja 
április 30., a további testületi időpontok: május 28., június 25. Tervbe van, hogy egy 
bizottsági ülést csak az egyesületek beszámolójára szeretne fordítani. Javasolta február elejére 
számoljanak be az egyesületek. Január 27-e hétfőig értesíteni kell az egyesületeket, hogy 
adják be beszámolóikat. 
 
Szavazásra bocsátotta a munkaterv elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
339/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2014. évi munkaterve tárgyában 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2014. I. félévi munkatervét a módosításokkal együtt elfogadja. 

_________________________________________________ 
 

 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a kiskunfélegyházi 
Constantinum Nevelési - Oktatási Intézmény együttműködési megállapodása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a megállapodás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
340/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a kiskunfélegyházi Constantinum 
Nevelési - Oktatási Intézménnyel kötendő együttműködési megállapodása tárgyában 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a kiskunfélegyházi Constantinum Nevelési - Oktatási Intézménnyel együttműködési 
megállapodása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és támogatja a diákok 50 órás 
közszolgálat teljesítése érdekében az együttműködést. 

 
Felkéri a polgármester, hogy a mellékelt keret megállapodásra irányuló szerződéstervezetet 
írja alá. 

 
Felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként az aljegyzőt, a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda, a Gondozási Központ és a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a közmunka 
lehetőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
 

Barna Sándor a bizottság elnöke 5 perc szünetet rendelt el. 
 
Bolláné Csernák Csilla a bizottság tagja a szünet ideje alatt távozott a bizottsági ülésről, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 5 fő. 
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15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi parkgondozási, 
kertészeti és szántóföldi programja tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A leírtak jók, de a határozatokkal nem tud mit kezdeni. A dinnye palánta nevelése 280.000 
forint. Egy hektár költsége 1 millió forint. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A dánoknak kellene a dinnye, 2-3 hektárról lenne szó. Eddig a szántóföldi az, ami hozta is azt 
ami lehetőség volt benne. A parkgondozásnál sosem lát tervezetet, a kútfúrásnak is többször 
nekiszaladtak. A kertészetnek megjelölte a gyakorlókertet, igényeket kellene felmérni. 
Németh János volt felesége kérne a fóliákért 350.000,- Ft-ot. Mindháromra adott a terület, 
befektetni kell nyilvánvalóan, kertész szükséges hozzá. A kft.-nek kellene felvállalni, kertészt 
is neki kellene alkalmazni. Kijelentette, hogy a Vajda Mártával nem hajlandó együtt dolgozni.  
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Évek óta erről beszélnek, azt javasolta vágjanak bele, de óvatosan. Meg kellene nézni, hogy 
miben jók. Biztos módszerre javasolja a konyhakertet, ez pontosan elég arra, hogy 
próbálkozzanak. A konyha egy részét meg tudnák termelni ott. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tud termelni már évek óta, mert meglopják. Tegyen hozzá az állam is, hogy elinduljon a 
vállalkozás. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Vannak települések ahol ez működik. Pénz kell hozzá, szakember, aki időt nem sajnál rá. De 
amikor sok kertészet működik, amikor kell ember dolgozni, azok elmennek máshová ahol 
megfizetik. Csak úgy tudja elképzelni, hogy bekerítve ellátva az eszközökkel, azok lopnák el, 
akik ott dolgoznak. Ehhez idő kell. Csak a helyi igényeket lehet kielégíteni, a piacra nem lehet 
belépni hirtelen.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Gondoljanak vissza mi ment a tsz. időben, lopás, csalás ment. Senki nem lesz, aki ezt 
magáénak érezze. A polgármester úrnak saját kertészete van, Bartucz a dohányát sem 
szorítaná háttérbe.  
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Már háttérbe szorította a dohányát. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Azt mondta szavazzák meg és majd meglátják, hogy semmi sem lesz belőle. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem piacra akarnak termelni, hanem a konyhára szeretnének termelni. Megvan, hogy 
mennyit kell termelni, egyetlen kritérium van, kertész kell. Nem nagy dolog a dinnye sem, 
kell szakértelem hozzá, de nem megtanulhatatlan. Nem mondta, hogy mindet csinálják, csak 
ezek az adottságok. Kertész kell és konyhára termelés. Kérdése mire használnák a Németh 
János féle területet? Adják ki bérbe? Ő bérbe veszi. Nagyon jó föld az ott. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Kivel akarja megcsináltatni? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha nem akarna semmit, akkor nem kell hozzájárulni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
De miért van az, hogy mindenki úgy gondolja, hogy az a jó, amit polgármester úr mond. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mert ő már végigcsinálta mindet, lehet nem volt jó, mert nem tudott ott lenni. Ehhez dönteni 
kell. Kacziba Sándor azt mondta, próbálják meg a konyha kertet és a másikat adják ki. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ki fogja őrizni esténként? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
10 éve van Kerekdombon, de még semmit sem loptak el. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Az infó nem tökéletes, van embere Bandika aki dinnyézik, ő is csinálta de nem tud többet 
csinálni, nincs ideje. Nem a szakértelemmel van baj. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Mert vannak emberek, amikor ebből megélnek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ennyi ideje van. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
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5 millió forintnyi zöldséget 2 fő megtermeli. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ő a dohánnyal erőlködik, más már abbahagyta. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta több embert is megkérdezett hol dolgoznak. Polgármesternél, önkormányzatnál, 
kapnak fát stb. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Most az a baj, hogy dolgoznak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Így is lehet dolgoztatni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint kertészt csak akkor alkalmazzanak, ha a kft.-t megszüntetik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Támogatja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javaslatokat várt. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Gyakorlókertben burgonya és zöldségek termesztését javasolta csak a konyhának, 2-3 
emberrel. Ne felejtsék el a növényvédelmet, ki permetezhet, iskolája van-e stb. Ellenőrzések 
is jöhetnek. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazás tegyenek eléjük olyan papírt eléjük, amiben konkrétan tudnak dönteni. Ajánlatokkal 
mindennel együtt. azt tesznek le elénk, amit akarnak és azzal akivel akarják! 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A kft. ügyvezetőjének kellene felvenni valakit és megcsináltatni a feladatot, majd benyújtja a 
számlát az önkormányzatnak. Ettől komolyabban kellene venni.  
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ez tényleg komolytalan. Valamiben el kell indulni. A konyhakeretet és a nagylaposit is meg 
kell csinálni. Legyen már kiinduló pont.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Kacziba Sándor javaslatát. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
341/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat 2014. évi kertészeti és szántóföldi programja tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2014. évi kertészeti és szántóföldi programjáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és a következő döntést hozta: 
 
A gyakorlókert és a nagylaposi (volt házhelyek) földterületek (635/2-10-11 hrsz. és 908/1-21 
hrsz.) előkészítése a tavasszal történő veteményezéshez. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bartucz István településüzemeltetési előadó 
6. Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
7. Irattár 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Nagylaposi terület bevetésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság igen szavazat nélkül – 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással 
– nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napraforgó bevetésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
342/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat 2014. évi kertészeti és szántóföldi programja tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2014. évi kertészeti és szántóföldi programjáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és a következő döntést hozta: 
 
A szántóföldi növénytermesztésre felsorolt területeken (0108/9, 0261/73, 0161/8-9, 0161/18-
23, 0123/46 és 0125/24 hrsz.) napraforgó termesztése. 
 
Határidő: 2014. április közepe 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bartucz István településüzemeltetési előadó 
6. Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
7. Irattár 

 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Célszerű lenne bérbe végeztetni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szociális földterület igényfelmérés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
343/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága szociális földterület felmérése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy határozott, hogy készüljön felmérés mennyi személy tart igényt szociális földterületre a 
nagylaposi részen (3119 hrsz.). 
 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
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5. Irattár 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a konyhával történő egyeztetés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
344/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a gyakorlókert tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy határozott, hogy a gyakorlókertben a konyha felhasználására kíván zöldséget termeszteni. 
Felkéri a polgármestert egyeztessen az élelmezésvezetővel, hogy készítsen felmérést milyen 
és mennyi zöldségféle szükséges a konyha számára, valamint kérjen be árajánlatot kútfúrásra 
és a kerítés elkészítésére. 
 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kisné Szabó Erzsébet, élelmezésvezető 
5. Irattár 

_________________________________________________ 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014- 2015. évi fűtési 
idényre szóló fa- apríték biztosításának lehetősége tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Februárban tudnak róla dönteni. Az óvoda mellett lévő önkormányzati terület, ahol a faapíték 
tároló sátor elhelyezkedik az elkerítésre kerüljön, készüljön erre koncepció és februárban 
elfogadják. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Az egészet vagy csak ahol a faapríték van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Az egészet muszáj bekeríteni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátott a terület bekerítésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
345/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az óvoda melletti önkormányzati terület bekerítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az óvoda melletti önkormányzati terület (ahol a faapríték tárolására felállított sátor áll) 
bekerítésének lehetőségét megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felkéri a polgármester urat kérjen be árajánlatokat a kerítés elkészítésére. 
 

Határidő: februári képviselő-testületi ülés 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Kiss Mária, óvodavezető 
5. Irattár 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Faapríték ügyével egyet ért. Van-e már fűtés. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
A kazánokat kellene összehangolni, rendelkezésre áll minden. 

__________________________________________________ 
 

 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Alapító 
Okiratának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
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A nyáron foglalkoztak először ezzel, törzskönyvi bejegyzésre került. Az OSzK könyvtári 
intézettől kapott levelet, hogy hiányolnak belőle valamit. Nem igazán értették mit akart. 
Kiderítették, hogy az ő kérése alapján jó lenne módosítani, ha beletennének néhány plusz 
pontot.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A lakóingatlan bérbeadása nem egy helyrajzi számon van. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kikéri magának. Ha konkrét kérdés van, akkor tegye föl, de egyébként hanyagolja a 
személyét. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Hülyékkel nem foglalkozik. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kikéri magának nem hülye, mit képzel. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ne ferdítse el a dolgokat. Ha idegbeteg akkor menjen el. 
 
 

Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 19:24 órakor kiment a bizottsági 
ülésről. 

 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Amit csinálsz kritikán aluli. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezt élvezi. Ők a hülyék, hogy ezt tűrik. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár Alapító Okiratának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
346/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Alapító 
Okiratának módosítása tárgyában 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 
megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

________________________________________________________ 
 

 
18.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a védőnői körzethatárok változásának tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudja hogyan vannak meghatározva a területek. 
 
 

Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 19:27 órakor visszajött a bizottsági 
ülésre. 

 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Módosítani szeretné a határozat-tervezetet. Az országos nyilvántartásba be kell venni? Kérte 
ezt valaki? 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Igen. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Azért kérdezi, mert nem helytálló. Ő védőnőként dolgozott, amikor ő visszament 3 körzet 
volt. Utána ment el a Gondozási Központba vezetői állásba. Fokozatosan csökkent a 
gyereklétszám.  
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 19:30 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Amikor ő megpályázta a vezetői helyet kb. 8 évvel ezelőtti létszám miatt megszüntették az 
egyik körzetet, mert kevés gyerek volt, ekkor lett 2 körzet. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
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Elfogadja, kérték csatolják be a két körzetet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a védőnői körzethatár elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
347/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a védőnői körzethatárok változásának tárgyában 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a településen 2 védőnői körzetet alakít ki, melyek határait a melléklet szerint határozza meg. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________________ 
 

 
19.) Napirendi pont: 
 

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

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ildikó dolgozik rajta, csinálja ami ehhez szükséges. Ha lenne bizottság őt javasolja a 
vezetésére. Javasolna néhány tanárt a tagjának. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
További hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

____________________________________________________ 
 
 
20.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a Helyi Termelői Piac használatának engedélyezése tárgyában 
(szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Csernus elmondta részletesen mi a lényege a rendezvénynek. December 21-én jótékonysági 
ebéd. 
 
Szavazásra bocsátotta a jótékonysági ebéd elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
348/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2013. december 21-én megrendezésre kerülő jótékonysági ebéd tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2013. december 21-én megrendezésre kerülő jótékonysági ebéd megszervezését 
megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

______________________________________________ 
 

 
A bizottsági ülés 19:35 órakor összevont ülésként folytatódott tovább. 

 
 
21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a reklám, cégér, hirdetmény és hirdető-berendezés 
elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A mellékletben elkerülte a figyelmüket díjak összegéről van szó benne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a rendelet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
91/2013.(XII.17.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a reklám 
rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a reklám 
rendeletet megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a rendelet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
349/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a reklám rendelet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a reklám rendeletet megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________ 
 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 19:38 órakor önállóan folytatta tovább munkáját. 
 
 
22.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
 a) Településüzemeltetési Kft. traktor vásárlása 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bejelentésként elmondta a kft. vett traktort pótkocsival. 
 
 
 b) létszámstop 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az év folyamán kerüljön ki az előző határozatból, a módosítást felolvasta. 
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja  19:40 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 5 fő.  

 
 
Szavazásra bocsátotta a módosítást. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
350/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
létszámstop elrendelésének tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy határozott, hogy Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatánál és a Tiszaalpári 
Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott munkavállalók álláshelye tekintetében, amennyiben 
bármilyen ok miatt a köztisztviselő, a közalkalmazott vagy egyéb munkavállaló személy 
munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnik, akkor a helyére új személyt kinevezni, 
felvenni csak a Képviselő-testület jóváhagyásával lehet. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
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 c) sebességkorlátozó tábla kihelyezése 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
ki kellene tenni egy sebességkorlátozó táblát 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Kerékpárút pályázatot figyelni 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem lesz. 
 
 
 d) játszótér 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megjelent a rendelet. 
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja  19:44 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő.  

 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Megtörténtek a felújítások, a régi állapot lett helyreállítva.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
950 ezer elfogyott 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
elfogyott nagyjából, 4 évente kell felülvizsgálni, teljesen rendbe van, le van jelentve minden, 
minősítés megtörtént. Hivatalnak le kell szabályozni ki fogja rendbe tenni és minden nap 
vezetni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Várta volna az elnök úrtól, hogy nyilatkozik némi pozitívat is. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Keményen dolgoztak az emberei azon, hogy megcsinálják. Legalább akkor nekik köszönjék 
meg. 
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 e) buszjárat 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felolvasta a kérelmet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A járáshoz biztosítani kell az átutazást. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A kezdeményezés onnan indult, hogy ez a busz már Alpáron tele van. Van néhány olyan 
személy akit érint hiába írták alá százan. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Lehet, hogyha lenne egy járat ami megáll Lakiteleken, lehet hogy azzal mennének Kecskemét 
felé és tehermentesítené a másik járatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Többen járnak át Tiszakécskére most már az egészségközpontba is. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ennek már réges-régen nem kellene problémának lennie mióta ott van a járás. 
 
  
 f) felülvizsgálat 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kettő határozatot kért kormányhivatali levéllel kapcsolatosan. Február 15-ig felül kell 
vizsgálni a rendeletet. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a felülvizsgálat elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
351/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a szóbeli előterjesztést megtárgyalta és megállapította, hogy az önkormányzat vagyonáról 
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szóló önkormányzati rendelet és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata szükséges. 
 
Felkéri az aljegyzőt a felülvizsgálat elvégzésére. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
 
 g) házszám rendelet hatályvesztése 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Házszámrendelet hatályát veszti a következő napon. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
352/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a házszám rendelet hatályvesztése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy határozott, hogy a házszám rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
 

h) Polgárőrség kérelem 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Abban egyeztek meg, hogy ezt csak erre lehet elkölteni. Át lehet-e a következő évre menteni, 
hogy megmaradjon nekik? 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Csak céltartalékra akarják, mert jövőre nagyobb rendezvényt akarnak. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Tehát megmarad és jövőre számolnak el vele. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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353/2013.(XII.17.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Tiszaalpári Polgárőrség támogatási összeg átcsoportosítási kérelme 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgárőrség 100.000,- forintjának átcsoportosítását – a következő évre – 
megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A buszmegálló Kapásfalunál a 44-es mellett van kialakítva. Kérték vegyenek részt a buszöböl 
kialakításában. Ő felvállalta, hogy megcsinálják. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Eljutottak arra a szintre, hogy nyitott kérdés nem maradt a testületire. Megköszönte az egész 
éves megjelenést mindenkinek.  Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánt. 

___________________________________________________ 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, így a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság ülését 20:05 órakor bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 
         /:  Barna Sándor  :/                                         /:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
                    a bizottság elnöke                                                    a bizottság tagja 
 


