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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 624/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2014. február 04-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

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

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

Bartucz István, településüzemeltetési előadó 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
Bíró Hermina Beáta, Lövei Attila kérelmező hozzátartozója 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 

   Kiss Mária, óvodavezető 
   Lövei Attila, kérelmező 
   Lövei Józsefné, Lövei Attila kérelmező hozzátartozója 
   Mészáros Mariann, a BÁCSVÍZ Zrt. képviselője 
   Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető 
   Sztakó Ildikó, könyvtárvezető 
   Dr. Tógyer László, kérelmező 
    
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok: Bolláné Csernák Csilla, Győri 
István 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 15:15 órakor megállapította, hogy a bizottság 8 tag-
jából 5-en jelen vannak, tehát a bizottság határozatképes. Bejelentette, Bolláné Csernák Csilla 
később érkezik, Dr. Vancsura Zoltán igazoltan tartózkodik távol. A bizottsági jegyzőkönyv 
aláírására Dr. Csernus Tibort javasolta. Megkérdezte Dr. Csernus Tibort, hogy elfogadja-e a 
felkérést. 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Egyebekben szeretne tárgyalni néhány dolgot, amiről még szükséges beszélni. A bizottsági 
tagok közül mindenki leadta vagyonnyilatkozatát. Szeptemberre csak olyan napirendi pontot 
szeretne tárgyalni bizottsági ülésen, ami törtvényileg előírt lesz, tehát kért mindenkit gondolja 
át terveit. A 3. és 4. napirendi pontnak javasolta tárgyalni a BÁCSVÍZ Zrt. 10. és 11. napiren-
di pontjait. 
 
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:  

 
Zárt ülés 

 
1. Előterjesztés lakossági kérelem tárgyában 

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

 
Nyílt ülés 

 
2. Kérelmek: 

a. Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmei 
b. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda SzK kérelme 
c. Árpád Népe Egyesület kérelme 
d. Tordai vendégszereplés buszköltségéhez hozzájárulás kérése 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
3. Előterjesztés a BÁCSVÍZ Zrt.- vel kötendő adósságkezelési szolgáltatási keret- megál-

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

 
4. Előterjesztés a vagyonkezelői szerződés (BÁCSVÍZ Zrt.) 2. számú módosítása tárgyá-

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

 
5. Előterjesztés az Alkotmány utcai önkormányzati ingatlanra vonatkozó kérelem tárgyá-

ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
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6. Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása tárgyában 

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

 
7. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése tárgyában 

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

8. Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Önkormányzati Társulás 2014. évi költ-
ségvetése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
9. Előterjesztés az ÁROP-1-5.A. pályázati konstrukció közbeszerzési eljárását lezáró dön-

tés meghozatala, vállalkozó kiválasztása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
10. Előterjesztés a köztisztviselői etikai kódex tárgyában 

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

 
11. Előterjesztés a teljesítményértékelési célok meghatározása tárgyában 

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

 
12. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban a 2014. évi igazgatási szünet elren-

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

 
13. Beszámoló a 2013. évben fogadott dán delegációk látogatásáról 

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

 
14. Egyéb bejelentések 

 
 

 
Győri István bizottsági tag 15:17 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 15:17 órakor zárt ülés keretében 
folytatta tovább munkáját.  

 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 15:25 órakor nyílt ülés keretében 

folytatta tovább munkáját.  
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2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Kérelmek: 
a. Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmei 
b. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda SzK kérelme 
c. Árpád Népe Egyesület kérelme 
d. Tordai vendégszereplés buszköltségéhez hozzájárulás kérése 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
 

a) Árpád Fejedelem Általános Iskola kérelmei 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Színpadot kérnek rendezvényükre. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha például folyik a tanítás, akkor biztosan útba lesz a tornaórán. Tehát másnap le kellene bon-
tani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Egyet értett képviselőtársával. Hétfőn már beindulnak a testnevelés órák, mivel több osztály-
nak van egyszerre órája biztos, hogy útban lesz. 
 
Szavazásra bocsátotta a színpad kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
2/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola színpad igénylésének kérelme 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola színpad igénylésének kérelmét (szállítás és 
összeállítás) megtárgyalta és elfogadta. 
Időpont: 2014. február 14-15. 
 
Határidő: 2014. február 15. 
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 
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4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola (6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.) 
6. Irattár 

 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A helyi termelői piacon szeretne a 6. a osztály vásárt tartani Valentin napon. 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
3/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Helyi Termelői Piac igénybevé-
telének kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Helyi Termelői Piac igénybevételének kérel-
mét Valentin-napi vásár megrendezésére, valamint annak széles körben történő tájékoztatását 
hangosbemondóval, megtárgyalta és elfogadta. 
Időpont: 2014. február 14. 14:00 – 18:00 
 
Határidő: 2014. február 14. 
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. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola (6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.) 
6. Irattár 

 
 
 

b) Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szülői Közösség kérelme 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. 
 
Szavazásra bocsátotta a szülők kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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4/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szülők Közössége kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szülők Közösségének kérelmét - Művelődési Ház 
igénybevételére - megtárgyalta és elfogadta. 
Időpont: 2014. március 08. 21:00 órától 
 
Határidő: 2014. március 09. 
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. Zsótér Andrea, Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szülők Közössége elnök (6066 
Tiszaalpár, Ady E. u. 40.) 
6. Irattár 

 
 
 

c) Árpád Népe Egyesület kérelme 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte az egyesület nevében megjelent elnök helyettest, hogy mondjon pár szót kérésükről. 
 
Dr. Tógyer László, kérelmező: 
 
A szabványtábla költségét szeretnék kérni, hogy vállalja át az önkormányzat, ők pedig a dí-
szes keretet készíttetik el hozzá, amin lesz egy címer és még valami díszes faragás. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Együtt jár-e a kettő tábla? Ha már az egyesület ezt felvállalja, akkor inkább ehhez járulna 
hozzá a testület. Megspórolnák a dupla feliratot. A maga részéről elégségesnek találná az 
egyiket. 
 
 

Bolláné Csernák Csilla bizottsági tag 15:35 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 
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Dr. Tógyer László, kérelmező: 
 
A két táblának más a jellege, hivatalos tábla kerülne kihelyezésre. Azért nem kell feltétlen 
hozzájárulás az önkormányzat részéről, mert a kpm és az alapítvány megegyezett, hogy rek-
lámtáblaként kerül ki. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az felavatás megszervezésében is tud segítséget nyújtani az önkormányzat, ha már anyagi 
segítség nem szükséges, ha ez így megoldható és elfogadható. A maga részéről nem gondolja, 
hogy két táblát kellene kihelyezni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ebben egyetért, a két táblát feleslegesnek tartja. Ha az egyesület felvállalta a faragott táblát, 
akkor inkább abban támogatná anyagiakban az önkormányzat vagy akár magán személyként 
is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két tábláról van szó, az egyik ami alumínium tábla és tartalmazza a rovásírást, a másik pedig 
egy faragott tábla, amin rajta van a címer és még valami jellegzetesség a településről. 

 
Dr. Tógyer László, kérelmező: 
 
Meg tudnak egyezni, ha szükséges. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Lakiteleken csak faragott rovás írásos tábla van, amely díszesebb is. 
 
Dr. Tógyer László, kérelmező: 
 
Engedélyeztetési eljárásnál egy hozzájárulást kérnek az önkormányzattól. A lebonyolítást 
nagyon szívesen felvállalja. A kpm-et is próbálta már hívni. Ha a támogatást megadja az ön-
kormányzat, akkor elindulhatna a folyamat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Bárki jöhet ide és bármit felállíttathat az önkormányzat költségvetéséből? Ha ez egyesület 
felvállalja a költségeket, akkor jó, de az önkormányzat részéről nem támogatja, illetve azt 
sem, ha ennek a karbantartása is az önkormányzatot terheli. A tiszaalpári emberek zsebéből 
jóval több pénzt szednek össze a szennyvízberuházásra is. Az egyesületet a tavalyi évben is 
támogatta az önkormányzat. Kamatmentes hitelt is adnak lassan mindenkinek. A korrupció 
melegágya, ami itt megy. Nem tudja támogatni. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Egy elvi állásfoglalás kellene róla most meghozni, mert ennek pontos költségét nem ismerik. 
Egy tábla kihelyezése 17.000,- forint. Elviekben kell támogatni és ha már ismerik a költsége-
ket, akkor utána döntenek. 
 
Dr. Tógyer László, kérelmező: 
 
Nem írt számokat, de ahogyan számolta kb. 6.000,- forint ÁFA-val. Ha megvan az elvi állás-
foglalás, akkor kér hivatalos árajánlatot. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem szeretné, ha ilyen kérelemmel jönnének ide az egyesületek. Nem azt mondja, hogy nem 
szolgálja a közösség érdekeit, de pénzügyi szempontból nem tudja támogatni, mert az önkor-
mányzatnak lesz vele dolga a jövőben. 
 
Dr. Tógyer László, kérelmező: 
 
Támogatással egyet ért. Ők csak egyesület, ezzel pénzt nem keresnek, a falu érdekét szolgál-
ná. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta a szavazás elvi hozzájárulásról szóljon. Kezdődjön el egy egyeztetési folyamat, a 
költségek körvonalazódjanak ki és majd kerüljön vissza a testület elé. Önkormányzat részéről 
kapcsolattartó legyen megnevezve. Június 30-a a határidő. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A határvonalhoz lehetne egy-két méterre, 1 méterre van a kpm-es út, attól beljebb kellene 
tenni. 
 
Dr. Tógyer László, kérelmező: 
 
Külön egyeztetés folyna a kpm-el, hogy helyiségtáblaként kerülne kihelyezésre. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tehát az anyagi részt kellene kidolgozni, megnézni a tábla pontos helyét, kinézetét. A két hét 
múlva tartandó bizottsági és testületi ülésen tudnának dönteni. 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
5/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Árpád Népe Egyesület kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Árpád Népe Egyesület kérelmét, 4 darab rovásírásos névtábla kihelyezését meg-
tárgyalta és elviekben támogatja. A továbbiakban azt a döntést hozta, hogy a következő kép-
viselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés a táblák elkészítésének és felállításának anyagi 
vonzatairól, a táblák pontos helyéről és kinézetéről. 
 
Határidő: 2014. február 19. 
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. Tiszaalpári Árpád Népe Egyesület (6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 13.) 
6. Irattár 

 
 
 

d) Tordai vendégszereplés buszköltségének kérelme 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint nem érdemes pályára felmenni. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Útdíjról van szó, nem pályadíjról. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A Szalai-Busz Kft. hogy oldja meg az útdíjat? 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Az egész országban van neki. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérdése volt melyiket szavazzák meg? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A kedvezőbbet javasolta. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
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Ha a Terjéki Tours kerül megszavazásra, akkor reggel 6 óráig haza kell érni a busznak, mert 
indul tovább. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a kedvezőbb árajánlat (Terjéki Tours) elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
6/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tordai vendégszereplésre történő kiutazás buszköltségének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tordai vendégszereplésre történő kiutazásra benyújtott buszbérlésről szóló árajánlatokat 
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a Terjéki Tours (6060 Tiszakécske, Szolnoki út 26.) 
ajánlatát választja 153.000,- Ft + Áfa összegben. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadás-
ra. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kért minden képviselőt, lehetőleg vegyen részt a kiutazásban, mert ebben a ciklusban már 
nem lesz lehetőség arra, hogy együtt képviseljék Tiszaalpárt. 

_______________________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a BÁCSVÍZ Zrt.- vel kötendő adósságkezelési szolgáltatási keret- 
megállapodás tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elöljáróban megköszönte, hogy megelőlegezték a 2015-ös várossá nyilvánítási döntést. Sze-
retne tájékoztatást kérni, hogy pontosan miről szól ez a megállapodás.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A rendelet alapján külön megállapodás a BÁCSVÍZ Zrt.-vel. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor semmi csalfaság nincs benne? 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nincs. 
 
Mészáros Mariann, a Bácsvíz Zrt. képviselője: 
 
Számtalan településsel született már ilyen keret-megállapodás, az ügyfélnek vállalni kell az 
adósság egy részének a megtérítését. A részletfizetés maximum 18 hónap lehet. A megjelölt 
hónapokra megkötik az ügyféllel a megállapodást. Az egyik részét az ügyfélnek a másik ré-
szét pedig az önkormányzat kell kifizetnie a szolgáltatónak. Van egy kormányrendelet amely-
re az önkormányzati rendelet épül. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az újonnan kiosztott határozat-tervezetet elfogadását, amelyben a GDF 
SUEZ-zel történő megállapodás elfogadása is benne van.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
7/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a BÁCSVÍZ Zrt. és a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatókkal 
történő keret-megállapodások megkötése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a BÁCSVÍZ Zrt.-vel és a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő keret-
megállapodásokat megtárgyalta. A lakásfenntartási támogatás és adósságkezelési szolgáltatás 
ellátások természetbeni formában történő nyújtása érdekében a csatolt keret-megállapodások 
megkötését elfogadta.  
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a keret-megállapodások aláírására. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_______________________________________________ 
 
 

4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a vagyonkezelői szerződés (BÁCSVÍZ Zrt.) 2. számú módosítása 
tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Vagyonkezelési díjat fizetnek az önkormányzatnak. Korábban a Bácsvíz Zrt.-é volt a vagyon, 
ez utána visszakerült az önkormányzathoz. Ennek a kezelési díját fizeti, az évi kb. 700.000,- 
Ft-ot az önkormányzatnak a Bácsvíz Zrt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nincs probléma, ha az önkormányzatnak fizetnek. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Itt látszik mennyit kérnek m3-enként. Ebben már a szennyvízberuházás díja is benne van. 
 
Mészáros Marianna, a BÁCSVÍZ Zrt. képviselője: 
 
Ebben nem tud segíteni, de szívesen tolmácsolja, ha valami kérdés merül fel. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte képviselőtársától, a hely méltóságát szíveskedjenek betartani. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, nem támogatja. A Víziközmű- Társulatnak kellene felvenni a hiteleket. Nem mer-
nek ide kijönni a vezetők. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem adott szót, nem ide tartozik. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Csak kiegészítést tenne képviselőtársának. Egyértelműen fel van sorolva, hogy a már meglévő 
ivóvíz vagyonkezeléséről van szó benne. A törvény meghatározta, hogy van vagyonkezelési 
szerződés, van vagyonkezelési díj is. Tavaly is volt, ebben az évben módosítani szükséges. 
Erről szól, nincs itt semmiféle szennyvíz témakör. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Szerette volna tudni mennyi volt az előző díj. Kérte, holnapra nézzenek utána. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Nem tud rá válaszolni, utána néznek. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szerződés 2. sz. módosításának elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
8/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötendő vagyonkezelői szerződés 2. számú módosítása tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 
BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötendő vagyonkezelői szerződés 2. számú módosításáról szóló előterjesz-
tést megtárgyalta, és azt az írásbelivel egyezően elfogadta.  
Felkéri a polgármestert a vagyonkezelői szerződés 2. számú módosításának aláírására. Java-
solta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_______________________________________________ 
 
 

5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Alkotmány utcai önkormányzati ingatlanra vonatkozó kérelem 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta támogatni a kérelmet, mert így az épület karban lesz tartva. Kicsit rendbe teszik, 
kifestik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egy dolgot tisztázni kell. Nincs beleírva a határozatba, hogy a rezsit is fizetni kell. Kérte sze-
repeljen benne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kiegészítette a határozat-tervezetet, miszerint az induló lakbér 17.065,- Ft bérleti díj/hó + 
rezsiköltség is szerepeljen benne. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
9/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Lövei Attila és menyasszonya 6066 Tiszaalpár, Vak B. u. 1. szám alatti lakos 
részére önkormányzati lakás bérbeadása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár, Alkotmány u. 7. szám alatti önkormányzati lakást határozatlan időre bérbe adja 
Lövei Attila és menyasszonya 6066 Tiszaalpár, Vak B. u. 1. szám alatti lakosoknak 17.065,- 
Ft/hó induló bérleti díj, valamint rezsiköltség megfizetés ellenében azzal a feltétellel, hogy 
amennyiben önkormányzati érdek szükségessé teszi, a lakásból a felszólítást követő 30 napon 
belül ki kell költözniük. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_______________________________________________ 
 
 

6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A törvény kimondja, hogy április 20. és május 20. között kell megoldani a beiratkozást az 
óvodában. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Lehet tudni, hogy mennyi hely lesz? 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Véleménye szerint olyan 55 fő körüli gyerek lesz, aki elmegy iskolába. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beiratkozás időpontjának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
10/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. évi beiratkozása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. évre történő beiratkozás időpontját meg-
tárgyalta és elfogadta. 
Az időpont 2014. április 22-23-24., helye a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda (6066 Ti-
szaalpár, Ady E. u. 40.) 
 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / Kiss Mária, óvodavezető 
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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. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda (6066 Tiszaalpár, Ady E. u. 40.) 
6. Irattár 

_______________________________________________ 
 
 

7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szeretné megköszönni csoportvezető asszony munkáját. Tudomása szerint Bársony Lajos 
segített benne. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Igen, valamint az intézményvezetők, aljegyző asszony és polgármester úr is segítettek az el-
készítésben. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Könyvtár adatait ismertette. A polgármesteri hivatalhoz kaptak pótanyagot is. Jegyző asszony 
bére csak áprilistól kerül betervezésre. Eltérítés és az illetménykiegészítés került módosításra. 
3.063.000,- Ft lett betervezve. Mivel még mindig kevesen vannak jelenleg a hivatalban, ezért 
lesz egy döntéshozó kérdés. Egy kedves személyt szeretnének visszavenni munkaszerződés-
sel. Nem tudja lehetséges-e? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Jegyző asszony szájáról már leolvasta, hogy nem. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte képviselőtársát, ne szóljon közbe, nem kapott szót. Ha visszahoznák a hölgyet bizonyos 
időszakra, akkor ebből a 3.063.000,-  forintból lehetne belőle átcsoportosítani. Majd eldöntik 
ezt a kérdést. Gondozási Központnál a térítési díjról kellene beszélni. Az óvodánál a gáz 
energia szolgáltatási díjat lehetne csökkenteni. Ha még 1,5 millió forintot kell gázra költeni, 
akkor a faaprítékos kazánt dobják ki. Víz- és csatornadíj előirányzat 1.725.000,- forint. Egyéb 
anyagbeszerzésre feltüntetett 800.000,- forintból is lehetne lefaragni. Az önkormányzatnál, a 
Kft. tartozása ha nem kerül vissza, akkor még rosszabb a költségvetés. A játszótér karbantar-
tására 1 millió forint van tervezve, onnan egy 500.000,- Ft-ot le lehetne vonni, mert már köl-
töttek rá. Egyéb készletbeszerzésre 1,5 millió forint van tervezve város és községgazdálkodás-
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ra, véleménye szerint ez is sok. A KLIK-nek betervezésre került a 25.000.000,- Ft. 
3.500.000,- forint került tartalékba. A kamatmentes kölcsönnél feltüntetett 2 millió forintból 
120.000,-Ft-ot ki kell vonni és máshol feltüntetni. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nincs olyan törvény, hogy távollevő bérét be kell tervezni. Tartalékba lehet tenni. El kell vi-
selni a hivatalnak, hogy nem támogatható a munkatörvénykönyves dolgozó, mert nem lehet 
felvenni. Az egyik csoportnál felmerülő emberhiány a másik csoport illetménykiegészítésének 
rovására lehetne támogatni. Nem ez a megoldása a dolgoknak, nem szabályszerű semmiképp. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Menjenek sorba tételenként. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Pontosan ezt szeretné elkerülni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Majd a bíróságon is számoljon el mindenki. Nagyon sok olyan tétel benne van, amelyet lehet-
ne tartalékba tenni, különösen dologi kiadásnál. Több millió forint tartalék volt. Van benne 
most is tartalék, de nem annyi. Amennyi ingatlant és földet eladtak, semmi nincs belőle kimu-
tatva a költségvetésben. Nem érti miért kell 10 milliókat kifizetni, ha nincs bevétel. 
46.117.000,- forinttal kevesebbe kerül a szennyvízberuházás. Egy rabló banda. Ez a vélemé-
nye. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A hivatali költségvetésnél rossz a képlet. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Benne maradt az előzőből.  
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Gondozási Központ költségvetése utáni oldalon, van egy olyan, hogy önkormányzattól kapott 
finanszírozás, ebből központi támogatás. Ehhez kérne némi magyarázatot. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Benne van a 48.031.000,- Ft-ba. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az óvoda második oldala is ezt a képletet hozza. Valószínűleg itt véletlenül maradt benne. 
Szintén az óvodánál az 53115-ös sorban rossz a képlet. Bértámogatás és gyermekétkeztetési 
támogatás tételeihez szeretne információt kapni, hogy az óvoda étkezetése kapcsán 
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14.000.000,- Ft önkormányzati hozzájárulás, amit bele kell tenni. Az óvodai nevelésnél szin-
tén szerepel egy 5.000.000,- Ft-os tétel, a lap alján önkormányzati támogatásként egy 
10.000.000,- Ft-os tétel. Önkormányzat esetében 7. oldalon 53115 –ös sor szintén rossz a kép-
let. Kérdése volt tovább, hogy a 11. oldalon, a 680021 nem lakó ingatlanok bérbeadása konk-
rétan mire vonatkozik? Épülettakarítás esetében van egy olyan tétel, hogy szolgáltatás ellenér-
téke. Ez alatt mit lehet érteni? Egyáltalán miért szerepel. A 35. oldalon közművelődési tevé-
kenységeknél szintén szerepel az 53115-ös sornál, úgy gondolja szintén a képlettel van prob-
léma.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A rendezvények költségeit tartalmazza ez az oldal. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Cafetériánál szintén a képlet került bele. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Könyvtárral nincs gondja. A hivatalnál jó lenne tudni, hogy jegyző asszony visszajön-e. A 
kazán lízing díja szerepel-e benne? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem tudja. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szennyvíznél azonnal történjen meg a bekötés, hogy a próbaidőszakban már lehessen be-
üzemelni az önkormányzati intézményeket. Június-július táján megindul a próbaüzem és je-
lentős költséget takarítanának meg. Bizonyos mennyiségű élelmet meg kell termelni. Az a 
kérdés, hogy a Kft. vagy az önkormányzat termeli meg. Házi segítségnyújtásnál is van némi 
mínusz, a bevétel növelésével meg kell szüntetni. Az óvodától került be egy kérelem, hogy a 
dajkáknak már évtizedek óta alacsony a bére. Természetesen nemcsak itt, hanem mindenhol. 
Egyéb anyagbeszerzési költségből kellene elvenni 300.000,- Ft-ot, a gázt 500.000,- forintra 
lelhetne csökkenteni. A másik ilyen a szennyvízszállítás, ahonnan szintén el tudnának venni 1 
milliót, ha beindulna a próbaüzem. Egyéb üzemeltetési költségből is javasolt elvenni 
262.000,- Ft-ot. Ezeknek az összege 2.171.000,- forint, ami nem érinti a működést és ezt az 
összeget át lehetne csoportosítani béremelésre. Összefoglaló táblázatot kért, amiből látnák 
mennyibe kerül az étkeztetés, víz stb. Önkormányzatnál a növénytermesztést teljesen újra kell 
írni. Talajművelés, vetés kb. 480.000,- Ft, műtrágya 480.000,- Ft, gyomirtó 450.000,- és a 
betakarítás költsége is 450.000,- Ft körül van. Ezeknek a kiadása 2,4-2,5 millió forint, a bevé-
tel pedig 5.600.000,- Ft körül van. Mindenképpen jelentős hasznot kellene behozni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Itt 1 millió 800 ezer forint van. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A folyadékszállítás a szennyvízberuházást takarja. Nem igazán érti a számok különbségét. 
160-170 millió hiányzik valahol. A 21 millió sem biztos, hogy jó szám. Mindenképpen át kell 
nézni. Vendéglátásnál is meg lehetne többet takarítani. A konyhánál a csatornadíjból is majd 
meg lehet takarítani, ha a bekötés megtörténik. Az iskola étkeztetésénél is hiányzik összeg. A 
lakások bérbeadásáról szóló rendeletet is át kell dolgozni, javasolta a márciusi ülésre előter-
jeszteni. Az orvosi rendelő mind nem lakóingatlan. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ami oda tartozik az üzemeltetése. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Közvilágításnál a kiadás feltüntetésre került, de a bevétel nem. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Máshol szerepel a bevétel. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tudja, de jó lenn itt is látni. Szociális dolgoknál jó lenne tudni a támogatási összegeket. Ösz-
szességében itt van, de százalékban is szeretné látni. Egyértelművé kell tenni melyik kinek a 
terhére van írva. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A képleteknél valóban hiba van. A gondozási központnál a 841 913 szakfeladatnál, összeadta, 
hogy amit az önkormányzattól kapnak finanszírozást az 48.000.000,- Ft, ebből 39.000.000,- 
Ft, amit kapnak állami normatívát. A három szakfeladatnál pedig össze kell adni… 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Igen, ez már tisztázásra kerül. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Az óvodánál nyomtatási hiba történt. Az óvodai nevelésnél 4.790.000,- Ft-al lett kipótolva a 
költségvetés az önkormányzat által. Az államkincstár megküldte, hogy jelentősen megemelték 
a gyermekétkeztetésre kapott normatívát, majdnem 120%-ban támogatják. Tehát ez az összeg, 
a 4.790.000,- Ft megmarad. Úgy tűnik jelenleg, hogy a gyermekétkeztetést 100%-ban le fog-
ják fedni. Sem az iskolások, sem az óvodásoknál a gyermekétkeztetést nem kell pótolni az 
önkormányzatnak. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ezt már most tartalmazzák a főszámok? 
 



 

20 

 

Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A főszámok igen. A gyermekétkeztetésre kapható támogatásból viszont valamennyit biztos 
vissza kell majd mondani. Az épülettakarításnál a fogorvosnő fizet a takarításért. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
 
Könyvtári állomány gyarapításánál a könyvbeszerzés és a folyóirat gyarapítására összesen 
300.000,- Ft került feltüntetésre, pedig eddig évek óta 800.000,- Ft volt. Ha ezt lecsökkentik, 
akkor kb. 100 könyvet tud belőle venni egész évben. Ennyi lenne a gyarapodása a könyvtár-
nak. A jövő évben lesz 60 éves a könyvtár. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden intézménynél megfaragták ezt az összeget. Azt gondolja az évfordulóra egy külön 
összeget kellene kérni. Eléggé szorító év van a szennyvízberuházás miatt, valahonnan elő kell 
teremteni azt a pénzt, amiből a vállalkozókat kifizetik, vélhetőleg így is hitelből kell kifizetni. 
A próbaüzemre nincs díj, ezért kérte minél hamarabb rácsatlakoztatni az intézményeket, kérte 
az intézményvezetőket értsék meg. Mindenre nem fog telni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Sokkal rendszerezettebben van elkészítve a költségvetés mint az előbbi években. De nem tud-
ja az intézmények milyen költségvetést készítenek saját maguk. Arra kérte az intézményeket, 
illetve az önkormányzatot, hogy nagyon szoros költségvetésre kényszerítse az intézményeket 
bázis és terv alapon. Az oldalszámozás se maradjon el. Időszakosan elszámoltatni az intézmé-
nyeket, mire költött, mennyit költött. Ha egyszer a pénzt innen kell finanszírozni, ez a módja a 
jó átláthatóságnak.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Meg amit az államtól kapnak, azt is oda-vissza elszámoltatni. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Az óvodának vannak vállalt feladatai és felsőbb törvényi előírásoknak kell megfelelni. Gon-
dol itt arra, hogy amikor elfogadta a képviselő-testület az óvoda helyi nevelési programját, 
akkor azzal együtt vállalta azt, hogy megteremti azokat az eszközöket és anyagi forrásokat, 
ami ezeknek a programoknak a megvalósítását anyagilag megalapozzák. Elhangzott, hogy 
egyéb készlet beszerzésére tervezett összeget lecsökkentik. Az előző költségvetésben külön-
külön volt betervezve. Mosogatószerből kétfázisú az előírt, évi szinten 5 kannával fogy el, 
ami 100.000,- Ft-ba kerül, mindenből a legkevesebbet használják és a legolcsóbbat. Ha a ho-
mokozót ki jönnek ellenőrizni, el fogják kérni azt a számlát, amivel kicseréltette a homokot, 
ezt az összeget is be kell tervezni. Tavaly sem lett erre egy fillér sem elköltve, mert megoldot-
ták felajánlásból, most sem szeretnék másképpen beszerezni. Mosóporból közel 40.000,- Ft 
értékű szert használnak el egy évben, ebből mossák a törölközőt és ágyneműt is. Közel 5.000 
m2 a tisztítandó felület van az óvodában. Az előző évi költségvetés alapján lett elkészítve és 
semmilyen plusz költség nincs feltüntetve, ettől jobban spórolni nem tudnak. Szeretné felvá-
zolni, hogy nincs megfelelő hőfokú víz az óvodában, szeretnének mosogatógépet, vagy fel-
szereltetni egy vízmelegítőt. 
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Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Minden intézményvezetővel egyeztettek külön-külön. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Ha nem pályáznának, akkor ez az összeg még több lenne. Előfinanszírozású pályázat volt 
tavaly, amitől elestek, tavalyi évben nem volt annyi megelőlegezett összeg, ezért egy fillért 
nem tudtak igénybe venni. Az idén várhatóan kapnak IPR-es támogatást. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Egy hibát elkövetett, amire polgármester úr kérdése ébresztette rá. Eddig, amíg költségvetést 
készített minden szociális juttatást nettó alapon tervezett meg, ami azt jelenti, hogy csak azt az 
összeget tüntette fel, amit konkrétan az önkormányzat fizet. Ő itt bruttó számokat kapott és 
nem tervezte meg a nettó oldalát, a támogatást. Holnapra elkészíti, mert ez legalább 
60.000.000,- Ft-ot jelent. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Növénytermesztési tervet újra kellene készíteni. 200.000,- Ft gázolaj van betervezve, a támo-
gatást is vissza lehet igényelni, legalább annyi számla legyen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A növénytermesztéssel kapcsolatban nagyon örül ennek a pozitív hozzáállásnak. Az intézmé-
nyeknél elhiszi, hogy nincsenek nagy dolgok betervezve. Át lehetne csoportosítani a gáz költ-
ségét a mosogatógépre. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egy kérdésére sem kapott választ. A 4.930.000,- forintot miért kell kiegészíteni az önkor-
mányzatnak, ha meg van a normatíva? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Egyetlen egy dolog miatt van, amíg le nem cserélődik fiatalabbra a gárda, addig nem lesz ke-
vesebb. Átlagos korú óvónőket néznek, nem 20-30 éve pályán levő nőket. Ki is mutatja, hogy 
79.000.000,- Ft támogatást adnak, ebből az egyből adódik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem fedte le. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
7-8 év múlva lecserélődik. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sajnos igen. Az összes önkormányzati szövetség a kormányhoz fordult, hogy messze nem 
feladatalapú a támogatás. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Még egy soron tárgyalva lesz a költségvetés. A módosításokat kérte mindenki mondja el. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A kazántémát is meg lehetne oldani egy szabályozóval. Jelenlegi létszám az óvodánál arra 
van kitalálva, hogy mosogatnak. Ha vesznek mosogatógépet, akkor egy személyt el lehet kül-
deni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A 7 dajka a csoportokhoz van rendelve a mosogatáshoz 6 órás munkaerő van felvéve, erősnek 
érzi az a kijelentést, hogy ők létszámilag többen vannak. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Két héten belül lehetne egy komoly tervet csinálni, hogy mennyibe kerül a gázfogyasztás. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Amelyek elhangzottak be kell vezetni. Kérte holnapra készüljön és kerüljön kiosztásra. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Kérte az aljegyző asszonyt, hogy a leveleket ő kapja már meg. Ne az iskolában legyen az elő-
terjesztés egész hétvégén. Cafetériával kapcsolatosan elmondta, hogy annak idején az összes 
óvónő 12.000,- Ft-ról lemondott 9.000,- Ft-ra, hogy megtartsák a konyhai dolgozót, utána 
egységesen le lett csökkentve 5.000,- Ft-ra. Javasolta emeljék meg 8.000,- Ft-ra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Erről lehetne 4-5 órát beszélgetni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akkor két hét múlva majd tárgyalnak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
További hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_______________________________________________ 
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8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Önkormányzati Társulás 2014. évi 
költségvetése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkapták az előterjesztést. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Mai napig nem kapott anyagot Nyárlőrincről. Ennek ellenére elkészítette. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta.  

_______________________________________________ 
 
 

9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az ÁROP-1-5.A. pályázati konstrukció közbeszerzési eljárását lezá-
ró döntés meghozatala, vállalkozó kiválasztása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem kaptak anyagot, nem tudja mi az oka. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem jött értesítés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_______________________________________________ 
 
 

10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a köztisztviselői etikai kódex tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Úgy gondolja, hogy a hivatali köztisztviselőket dicséret illeti meg a politikai semlegesség, 
vélemény nyilvánítás és a példamutatás terén. A Polgármesteri Hivatal SzMSz-e nincs elfo-
gadva ezzel a létszámmal, mivel decembertől vettek fel egy személyt, de a módosítás nem lett 
behozva elfogadásra, hogy a pénzügyre lett felvéve nem az igazgatásra. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Január 2-án nem tudta, hogy jegyző asszony még nem jön vissza. Megköszönte, hogy valaki 
úgy módosította a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ét hogy most kell szétszednie és majd ha 
elkészült, utána el tudja készíteni a 3. sz. módosítást.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szabályzat elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
11/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága A Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadá-
sa tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexről szóló előterjesztést meg-
tárgyalta, és a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexét a mellékeltek 
szerint elfogadja. 
Felhívja az aljegyzőt, hogy a Köztisztviselői Etikai Kódex tartartalmát a Polgármesteri Hiva-
tal köztisztviselőivel ismertesse meg. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_______________________________________________ 
 
 

11.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a teljesítményértékelési célok meghatározása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nagyon sok feladat nincs benne megjelölve mit értékel, hiányosnak tartja. Javasolta a 3./9. 
pontban a csatornaprogram szót kicserélni szennyvízberuházásra. Nem azzal van problémája 
ami fel van sorolva, hanem azzal, ami nincs felsorolva.  
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Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Célokat kell meghatározni, mi a kiemelt cél. Körülbelül 10 db cél volt eddig meghatározva, 
most ennél jóval több dolog van felsorolva. Az értékelést úgy kell venni, hogy az egész mun-
káját képezi a köztisztviselőknek, ezek alapján lehet megtenni a béremelést, de a jutalmazást 
vagy az elbocsátást is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Várta, hogy ilyen jöjjön. Lehet produkálni dolgokat. Nem biztos, hogy a dolgozó volt hibás a 
hibák elkövetéséért. Nem képes a Kiskunsági Nemzeti Park felújítani a skanzent.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte a hozzászólást, amely abszolút nem tartozott a napirendhez. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja megkapták-e a vezetői pótlékot. A kamatmentes kölcsönöket sem fizetik vissza. A 
korrupció melegágya, ehhez nem asszisztál. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a teljesítményértékelési célok elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
12/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak 2014. évre történő meghatáro-
zása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében a teljesítménykövetelmények 
alapját képező 2014. évre megállapított kiemelt célokat a mellékletben foglaltak szerint álla-
pítja meg. 
Felkéri az aljegyzőt, hogy a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelményeit a melléklet-
ben rögzített célok alapján határozza meg. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_______________________________________________ 
 
 

12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban a 2014. évi igazgatási szü-
net elrendeléséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta módosításként a nyári igazgatási szünet legyen 5 hetes, július 21 - augusztus 24-ig 
tartson, a téli igazgatási szünet december 22 – január 4-ig legyen. Legalább 10 nap alapsza-
badságot mindenki vegyen ki ebben az időszakban. 

 
 

Bolláné Csernák Csilla bizottsági tag 18:14 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Azért lett kibővítve, hogy rendeletre hivatkozva kerüljön betartásra az ügyfélfogadás, mert 
úgy látszik másképpen nem tudják betartani a hivatali rendet a lakosok. 
 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Módosításokat, hibákat sorolta fel. 

 
Bolláné Csernák Csilla bizottsági tag 18:15 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 
 
 
Szavazásra bocsátotta az igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
13/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban a 2014. évi igazgatási szünet elrendelé-
sének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló ren-
deletet megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_______________________________________________ 
 
 

13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a 2013. évben fogadott dán delegációk látogatásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte, hogy a 12 csoportot végigvezette nem 8, hanem 12 alkalommal. Kérdése volt, 
hogy kifizetésre került-e a megbízás. 
 
Ajtai Elemérné, turisztikai vezető: 
 
Először 8 alkalomról szólt a megbízás, de az sem került kifizetésre. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Polgármester úrtól kérdezte, miért nem? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, nem tudja rá a választ. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megköszönte a polgármester úrnak és Marikának is, hogy nem tudott találkozni a dánokkal. 
Meg azt is, hogy mennyi pénzbe hajszolták bele a tiszalapári önkormányzatot, mert kisajtolták 
a földjeiket és jó pár üdülőt építettek nekik. 
 
Ajtai Elemérné, turisztikai vezető: 
 
Győri Istvántól kérdezte, miért nem találkozott velük, hiszen jelen volt? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Több intézményt is megnéztek, nem lehetett beszélni velük. 
 
Ajtai Elemérné, turisztikai vezető: 
 
Tisztelettel köszöntötte a bizottságot. Megköszönte Győri István képviselőtársa korrupt szava-
it.  Nem a munkát, a pozitív hozzáállást és szervezést köszönte meg, hanem tudatlanul áll a 
téma előtt képviselő úr és nem azt látja meg mi a település problémája, hanem kampányt indít 
belőle. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Egyet értett Marikával. 
 
Szavazásra bocsátotta a 12 alkalom kifizetésének elfogadását február 15-ig, nettó 5.000,- Ft/ 
alkalomról. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
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14/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Ajtai Elemérné megbízási szerződésének módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 123/2013.(IV.30.) Kth. módosítását megtárgyalta és azt a döntést hozta, hogy a 8 alkalomról 
szóló megbízást módosítja 12 alkalomra. A díjazás összege nettó 5.000,- Ft/alkalom. 
Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére, és a megbízási díj kifizetésére. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 
fő nem vett részt a szavazásban) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
15/2014.(II.04.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Ajtai Elemérné dán delegáció látogatásáról szóló beszámolójának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Ajtai Elemérné 2013. évben a dán delegáció látogatásáról szóló beszámolóját megtárgyalta és 
elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Ajtai Elemérné (6066 Tiszaalpár, Deák F. u. 51.) 
6. Irattár 

 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nincs olyan, hogy valaki nem vesz részt a szavazásban. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Van, mert a parlamentben is van olyan személy, aki nem szavaz. Kéri is a kormányhivataltól 
az állásfoglalást, ha 7 fő részt vesz az ülésen és ebből 6 fő szavaz a 7. nem vesz részt, akkor 
hogyan kell ismertetni a szavazás állását? 

_______________________________________________ 
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14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
 

a) Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda tájékoztatója a 336/2013.(XII.17.) sz. Pénz-
ügyi és Gazdasági bizottsági határozatról 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleményét mondta el, amit meg akarnak tartani megtartják, amit nem, azt nem. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Egyoldalú intézkedési forma. Meghatározták, hogy legalább 5 fő legyen alpári lakos, aki jár a 
sportra, ha ezt nem mutatja be, akkor hogy adjanak engedélyt. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Ezzel egyet ért. Megkérdezte a gyerekeket ki az, aki járt és most jár. Volt szerencséje már 
látni egy ilyen edzést, semmi értelmét nem látta akkor sem. Be volt rakva egy cd lemez a gye-
rekeknek és felügyelet nélkül rohangáltak össze-vissza a tornateremben. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A tornaterem túlzsúfolt nappal, de este ki lehetne használni. Meg kellene vizsgálni, hogy 17 
órakor szükséges-e bezárni a termet. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nem csak arról van szó, hogy az időpont nem megfelelő. Más személyi problémák voltak már 
ezelőtt is.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Azt gondolja, ha szülők jönnek azzal a problémával, hogy nem megoldott a gyereke sportolá-
sa, akkor kell ezzel foglalkozni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Most jelenleg Nyárlőrincen tartja az edzéseket, de van olyan gyerek, akinek a szülője nem 
tudja a költségeket finanszírozni. 
 
 
 

b) Apraja Falva Közhasznú Egyesület kérelme 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudnak ezzel mit kezdeni, eléggé zavaros a kérelem megfogalmazása.  



 

30 

 

 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nézte a bölcsőde és családi napközire vonatkozóan a jelenlegi rendeletet. Összeszedett né-
hány anyagot, amelyet szívesen átad az önkormányzatnak. Nem igazán egyértelmű számára 
sem a kérelem. Nem működő férőhelyre vehet fel pluszba gyerekeket. Mindegy mennyi gye-
rekkel működteti a napközit, csak az engedélyezett létszámra kérhetett volna támogatást. Kér-
dése volt, hogy annak idején feladat ellátási szerződést kötöttek-e velük? A jogszabály által 
nem kötelező, hogy megfizessék a térítési díjat. 
 
 

Bolláné Csernák Csilla bizottsági tag 18:45 órakor távozott a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 

Kiss Lajos bizottsági tag 18:45 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottság tagok létszáma: 5 fő. 

 
Véleménye szerint utána kellene nézni, hogy bölcsődét vagy családi napközit működtessen az 
önkormányzat. A Munkácsy úton lehetne családi napközit működtetni, akár 2-őt is egy épü-
letben. Valamennyire ismeri a bölcsődei feltételeket, minimum két csoport szükséges. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Két éve folyamatosan szó esik arról, hogy bölcsődét kellene működtetni. Foglaljanak már 
végre állást, akarnak-e bölcsődét vagy nem. Ha akarnak akkor határolják el magukat, de ha 
nem, akkor meg fogadják el azt, ha valaki kérelemmel fordul hozzájuk. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
De akkor hivatalos forma kellene. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Előkészítés valóban van ezzel kapcsolatban, de kezdeti stádiumban van. Papírt szeretne látni a 
védőnőktől. Tudomása szerint 25 fős igény van rá, hogy bölcsődét nyissanak.  
 
 

Kiss Lajos bizottsági tag 18:47 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottság tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
 

c) Pejtsik-hagyatékról információ kérése 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Több soron lett már velük közölve a Pejtsik-hagyaték sorsa. Lehet meg kellene hívni őket az 
egyik testületi ülésre vagy elküldeni nekik a költségvetésből azt a részt, amelyben feltüntetés-
re került a hagyaték. 
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d) veszélyes fák kivágása 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem javasolta elfogadásra. Csak abban az esetben, ha annak felét bepakolják ide az udvarba, 
a másik felét elvihetik. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Akkor azt várhatja képviselőtársa, nem lesz kivágva. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Itt valami nem stimmel. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kevés ember van, aki ilyen fákat kivághat. Még fatálat is faragtat a hivatalnak. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Utána lehetne számolni pontosan. De azt inkább hagyják. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mérjenek meg egyet mekkora. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
2 évvel ezelőtt aláírás volt, hogy vágják ki a fákat. Ez egy lehetőség, amit meg lehetne oldani.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
2 évvel ezelőtt örült neki, hogy 800 forintért el tudta adni a kivágott fáit. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ezen fák kivágásához speciális gépek szükségesek. 
 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el az előterjesztést. 
 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Segít benne. 
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Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Hozza ide képviselőtársa azt a vállalkozót, aki ezt hivatalosan megcsinálja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
1750 mázsa fára még szüksége lehet az önkormányzatnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha földön van már van rá gazda. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Erzsébet utalvánnyal kapcsolatban kérdezte, hogy megkapta-e mindenki. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Igen, megkapták. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Komlóska község megkapta-e az összeget, amelyről döntöttek? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A pénzt igen, 10.000 forintot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A kutyák chippeltetése hol tart? Mikortól kezdik el büntetni a kutyatulajdonosokat. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A nyilvántartás beszerzése folyamatban van a állatorvosoktól. 

___________________________________________________ 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, így a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság ülését 19:09 órakor bezárta. 

 
K.m.f. 

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

 


