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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 712/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2014. február 12-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

Bolláné Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, 
Győri István, Kacziba Sándor 
Dr. Puliusné Sárdi Mára (6 fő bizottsági tag) 

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

Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető 
       
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Kiss Lajos 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 16:48 órakor megállapította, hogy a bizottság 8 tag-
jából 6-an jelen vannak, tehát a bizottság határozatképes. Bejelentette, Dr. Vancsura Zoltán 
később érkezik, Kiss Lajos igazoltan tartózkodik távol. A bizottsági jegyzőkönyv aláírására 
Bolláné Csernák Csillát javasolta. Megkérdezte Bolláné Csernák Csillát, hogy elfogadja-e a 
felkérést. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül -  
elfogadva a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 



 

3 
 

 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés az Alkotmány és Bokrosi utca melletti nyárfák kitermelésének lehetőségei-

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

2. Előterjesztés a 2014. évi költségvetés megalapozó rendelete tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csop.vez. 
 

3. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése tárgyában 
2. forduló  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csop.vez. 
 

4. Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Önkormányzati Társulás 2014. évi költ-
ségvetése tárgyában 2. forduló  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csop.vez. 
 

5. Egyéb bejelentések 
 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az Alkotmány és Bokrosi utca melletti nyárfák kitermelésének le-
hetőségeiről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Körülbelül egy hónappal ezelőtt volt szó arról, hogy van egy személy, aki kivágná a fákat de 
nem fizetne értük. Nem akar senkit sem megbántani, de jelen pillanatban más a helyzet, mert 
lehet, még pénzt is kapnak érte. Folytatásban elmondta milyen hibák vannak még leírva az 
előterjesztésben. Február 5-én a képviselő-testület nem tárgyalta, illetve még bizottságnak 
sem volt határozata. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztés szerint az árajánlatok 
megelőzték a hivatalos felhívást. Nem is határoztak róla, hogy árajánlat legyen bekérve. Ezen 
ő dolgozott, köszönetet kellene mondani neki, hogy ő ezt megcsinálta úgy, hogy nem is rá 
tartozik. Itt a 4 ajánlat előttük, hogy válasszanak ki valakit a feladat elvégzésére. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Többször is megszámolta, 35 fa kivágásáról lenne szó. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az ajánlatokat. Jövő héten a testületire már be lehetne hozni a megbízási szerződést. 
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Dr. Vancsura István polgármester 16:58 órakor távozott a bizottsági ülésről. 
 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Köszöni, hogy ez meg lett rendelve. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Visszautasította, nem rendelt meg semmit. Az a baj, hogy ilyen emberek döntenek benne, 
mint képviselőtársa.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Örül annak, hogy megkapta az anyagot, mert ki tudja milyen turpisság van benne? Látnia kell. 
Ne a Pénzügyi Bizottság döntsön róla. Azért választották meg őket, hogy vigyázzanak az ön-
kormányzat vagyonára. Mi arra a garancia, hogy az árajánlatot tevő fizeti ki a vállalási díjat?  
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Hogy fizetné ő be az összeget? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Itt van leírva. A bizottság elnöke amit szavaztat, azt a 220 ezer forintot az ajánlattevő be fogja 
fizetni az önkormányzat felé. Itt hagyja a gallyakat? 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
A Hajagos úr ajánlatába nincs ilyen, ő kifizeti és elviszi mindet. Vissza kellene kanyarodni az 
elejére. Ennek a famennyiségnek kb. 1.200.000,- Ft az ára. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Hogy akarja szolgáltatásként kivágatni a fát? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
El lehet adni, fel van mérve, van rajta haszon. Lehetne gondolkodni rajta. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azt mondták ennyiért kivágják. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Ne mossanak össze mindent. Jól végezte a bizottság a munkáját. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Az újfalusi részen, ha nem veszélyesek a fák, akkor miért kell kivágni.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Amikor a nyárfapelyhedzésről beszéltek, akkor merült fel, hogy azokat is ki lehetne vágni, 
mert nagyon szórják a pelyhet. Ezért arra is kértek ajánlatokat. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Az újfalusi részen lévő nyárfák kivágását nem támogatja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem fontos a részéről sem, de polgármester úr mondta, olyan fát tud oda ültetni, ami odavaló. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
El lehet dönteni mindent, már lehet alá van írva a papír is. Az egyik bizottsági elnök nem ja-
vasolja a kivágást az újfalusi résznek. Az Ügyrendi Bizottságnak is joga van dönteni. Elvárja, 
tájékoztassák mindenről. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolja egyelőre az újfalusit egy évig viseljék el, nincs annyira veszélyben. Amit kell, 
azt vágják ki. Ezek vételárak. Hajagos Pál ajánlatát javasolta elfogadásra. 
 
 

Dr. Vancsura Zoltán a bizottság tagja 17:20 órakor megérkezett a bizottság ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Ha kosaras autóval körbe nyesnék az újfalusi fákat, akkor egy időre még maradhatnának, ha 
már úgyis ilyen autóval kerülnek kivágásra az Alkotmány úti fák. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem szükséges. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ha az újfalusit nem vágja ki, akkor is ennyiért vállalja az Alkotmány úti fák kivágását. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ügyrendbe kért szót. Ha úgy lett meghirdetve akkor nem hordhatják így szét.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem ügyrendben szólalt fel. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Külön tudja támogatni. Meg kell hagyni az újfalusit, még ha pelyhedzik is. Ő azt szeretné, 
hogy az önkormányzatnak maradjon pénze. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Hajagos Pál ajánlatát, miszerint csak az Alkotmány úton lévő fákat 
vágja ki 340.000,- Ft+Áfa-ért. Adásvételit el kell készíteni, illetve a közútkezelővel szükséges 
az egyeztetés. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
16/2014.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága fakivágás érdekében Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a vállalkozóval 
kötendő megállapodás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat tulajdonában lévő 630 hrsz.-ú 4625 sz. Szolnok-Kiskunfélegyháza összekö-
tő út mellett – a Vasútállomástól a Tüz.Ép. bejáratáig terjedő területen – 35 db 30-40 cm 
törzsátmérőjű nyárfa kivágásáról szóló előterjesztést annak mellékleteire kiterjedően megtár-
gyalta, és Hajagos Pál (6065 Lakitelek, Bem u. 7/A.) 340.000,- Ft + Áfa árajánlatát választot-
ta. 
Felkéri Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt, hogy a szerződést ennek értelmében 
készítse elő, és megbízza Dr. Vancsura István polgármestert a szerződés megkötésére. Java-
solta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2014. évi költségvetés megalapozó rendelete tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csop.vez. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Gondozási Központnál a térítési díj emelkedne, a környékben ez a legalacsonyabbnak mond-
ható. A házi segítségnyújtásnál az összeg 540,- Ft/órára változtatandó. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Át kellene gondolni, mert magasnak tartja a 70.000 forintos térítési díjat. Ezelőtt volt 
104.000,- forint is, utána 54.000,- forint. Most hogy lett belőle 70.000,- forint? Rezsi csökken-
tés történt. A konyhára kellene hozni 2 személyt, mert ott kerül kiosztásra a szociális étkezte-
tés, itt lehetne spórolni. Még egyszer be kell vasalni a pénzt. Nem támogatja hogy emelkedjen 
az összeg. 
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Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 17:35 órakor távozott a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 

Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Jogilag szeretné korrigálni, kicsi kiegészítésre szorul. Az ügyrendi bizottságnak is véleményt 
kellene alkotni. A hatályba lépéssel kapcsolatosan, célvizsgálat van pontosan ezekre vonatko-
zóan. Kiegészítette részletes indokolással. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nem fog előadást tartani. 20 éve próbálja megmagyarázni a térítési díjak alakulását Győri 
Istvánnak, sikertelenül. Mindig az aktuális érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően van-
nak meghatározva a térítési díjak. Pár évvel ezelőtt, amikor a normatívákat adták, többet kel-
lett hozzátenni. Tavaly megváltozott, jelenleg feladat finanszírozásra kapnak normatívát. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mennyit kaptak főre leosztva? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nem főre kapták, hanem feladatfinanszírozásra. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mellébeszélés. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nem beszél mellé. Mindig annak függvénye volt, hogy mennyi normatívát kaptak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mennyi volt a költségvetés tavaly? 
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője: 
 
-240.000,- Ft. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ő pontosan másképpen látja: Kicsit kevésnek tűnik a 70.000,- forint. A megemelést javasolta, 
akár úgy, hogy a részletes kiadásban kerüljön feltüntetésre. Kevesli azt az összeget is, ameny-
nyiért kollégája dolgozik, ő négyszereséért dolgozik a Pax Otthonba. Bekerülésnek nem lehet 
elutasítási indoka, hogy nem tudja kifizetni az összeget. Akkor is be kell venni. Van, aki töb-
bet is tudna fizetni. Lehet más fizeti ki annak is, aki nem tudná kifizetni. Az összegek átszá-
molását javasolta. Számszerűleg tegyen javaslatot? Ki kérné a vezető véleményét, például 
olyanban, hogy milyen a textíliák minősége, vagy esetleg egyéb cserére váró dolog van-e az 
intézményben? 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nyílászáró cseréje van betervezve. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Lehetne akár gyűjtögetni. 
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője: 
 
Fejlesztésre terveztek be többet. Az előző évi költségvetést nézték alapul, mire mennyit köl-
töttek és a normatívát, amit leosztottak, így számolták ki a térítési díjat. Nem lehet túl sokat 
betervezni, mert lejön az államkincstár ellenőrizni, hogy a fenntartó jól állapította-e meg a 
költségeket. Nagyon túltervezni nem tudnak, mert tavaly is, ha a költségektől 10%-al eltértek, 
akkor azt meg kellett indokolni. Ilyen volt a gyógyszerköltség. A régi szárnyban lesz nyílászá-
ró csere és fűtéskorszerűsítés. Ezt be kell vállalni. Megkérdezte a környező községeket is 
mennyit kérnek. A jövedelem 20%-át meg kell hagyni a bentlakó költségének. Fejlesztéseket 
szoktak beletenni. Győri képviselő úr is megnyugodhat. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az új részben már radiátor van? 
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője: 
 
Igen. 24 órában fűtenek, tehát vissza fogja hozni az árát.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Parkosításra szoktak költeni, arra van tervezve? Ki gondozza? 
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője: 
 
Külön foglalkozásként szokták együtt gondozni a lakókkal a kertet. Vannak olyan lakók, akik 
kifejezetten szeretik csinálni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Igen, de ha ezt feltüntetnék, akkor az államkincstár sem tudna belekötni. Egy pár fát be lehet-
ne szerezni. 20.000-30.000,- forint biztos van darabja egy lombos fának. Ebbe nem tudnak 
belekötni. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Mindent néznek tételesen.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Új tételnél hogyan lesz? 
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Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem lesz új tétel, hanem a meglévőbe lesz beletéve. 
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője: 
 
Tavaly 800.000,- Ft volt, most 850.000,- Ft van. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Legyen akkor 880.000,- Ft. Ki lehet számolni. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Azt is nézni kell, tavaly mit terveztek és mennyit költöttek el belőle. Ezt sem célszerű. Soron-
ként lett átnézve. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
A doktor úr bére szolgáltatásként van feltüntetve? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Az üzemeltetésbe a szolgáltatás is beletartozik. Ha másból nyúlnak hozzá a főszámok megma-
radnak. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Javasolta módosítani a doktor úr bérét 10%-al és ezt a többletet gondolta hozzáadni a térítési 
díjhoz. 
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetője: 
 
Veszteség mindig lesz az otthonon, ha valaki kórházba megy vagy elhalálozik. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Dr. Taricska Tibor 10%-os béremelésének elfogadását április 1 – de-
cember 31-ig, úgy hogy ennek összegével a térítési díjat megemelik. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
17/2014.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Dr. Taricska Tibor Gondozási Központban ellátott munkájának béremelése 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Dr. Taricska Tibor Gondozási Központban ellátott munkájának 10 %-os béremelését 2014. 
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április 01 – 2014. december 31. közötti időszakra megtárgyalt és elfogadta. Javasolta a Képvi-
selő-testületnek elfogadásra. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Módosító indítványt tett szociális étkeztetésre. Javaslata, hogy a Gondozási Központból 1 
személyt áttennének a konyhára és a szociális étkeztetés feladatot is ott látnák el. Házi segí-
tésnyújtásnál szintén veszteség van, 12,5 millió forint. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megvonta szót képviselőtársától, mert nem az igazságot mondta el. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem feladata a Gondozási Központnak a szociális étkeztetés és a házi segítésnyújtás, tehát az 
önkormányzatnak kell feladatként átadni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Győri István módosítását, miszerint a Gondozási Központnak a felada-
tai közül elvenni a házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
nem fogadta el Győri István javaslatát. 

________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 
tárgyában 2. forduló 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csop.vez. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ki lett osztva a változtatás. Azok lettek átvezetve, amelyeket már megbeszéltek a múlt heti 
ülésen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, a múlt évben kb. 92 millió mínusz volt a költségvetésben. Szeretné, ha a módosítá-
sok eléjük lennének terjesztve. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Itt van. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem ülés előtt kell kiosztani. Nagyon sok pénzt helyre kell tenni a költségvetésben, tartalékba 
kell tenni. Amin meglepődött, hogy milyen szolidárisak a gyerekekkel és hozzátartozóikkal. 
Hogyan lehet, hogy telefonszámlát, gázszámlát fizetnek a vállalkozók helyett. Nagyon rá 
vannak szorulva a szociális segélyekre, mint pl. Dr. Vancsura Zoltán is. Egymásnak szavaz-
gatják a milliókat. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A házi orvosokkal és egészségügyi ellátókkal a szerződések jogszabály alapján köttetnek. 
Ezek előírják a feltételeket, minden szerződés megfelel a jogszabályoknak és döntésüknek. 
Ezeken lehet változtatni a jogszabályoknak megfelelően. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha csendben maradna, jobban járna. Egy fillért nem kapnak, rezsi költséget és minden mást 
fizetnek. Nem az orvoskra vonatkozó összeg, valószínűleg a védőnőké vagy a gyermekorvo-
sé. Festés is időszerű lenne. Igaz nem fizetnek bérleti díjat, de így is a dolgozók bére lenne 
kevesebb. Nagy hülyeséget mondott képviselőtársa. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Könyvtári állomány gyarapítására módosító összeget, 575.000,- forintot javasolt kiadásnak.  
 
Szavazásra bocsátotta a módosítás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással - 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ingatlanok karbantartására nagyon alultervezett összeget lát. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Azt beszélték, hogy ide a minimumokat tervezzék be és inkább tartalékba tegyék a többi ösz-
szeget. Ha kérelem érkezik, akkor dönt a testület a tartalék terhére. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ő is szeretne betervezni nyílászáró cserét és erre kérelmet fog beadni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Össze van írva mi az, amelyekre lenne költve. Ezért kerültek tartalékba az összegek. Kárt nem 
okoznak. Kért mindenkit, támogassa.  
 
Szavazásra bocsátotta a 2014. évi költségvetés elfogadását az említett módosításokkal. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
18/2014.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését megtárgyalta és a módosí-
tásokkal együtt elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
4.) Napirend pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Önkormányzati Társulás 2014. évi 
költségvetése tárgyában 2. forduló 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csop.vez. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elkészült a társulás költségvetése. Egy dolog ragadta meg a figyelmét, hogy miért járnak rosz-
szabbul mint Lakitelek? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Náluk dologi kiadás nincs, mert egy épületben van elhelyezve az önkormányzattal. De szét-
bontva és kiszámítva van egyéb költségük. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Fél állásban van. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nyárlőrincen igen, de Lakiteleken egy-egy személy van. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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19/2014.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetés-
ének elfogadása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az írásbeli előterjesztésben foglaltakat a csatolt mellékletekkel együtt megtárgyalta és a Szo-
ciális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetését elfogadta. Javasolta 
a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Határozatot kell hozni az utak kiméréséhez. Árajánlatokat kell bekérni. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Nem új keletű, kimérni úgyis kimérik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Úgyis tudják. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Nem tudják. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az önkormányzati utak kimérésére az árajánlatok bekérésének elfoga-
dását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
20/2014.(II.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az önkormányzati utak kimérése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
felkéri a Polgármesteri Hivatalt árajánlatok bekérésére a következő bizottsági ülésre a megha-
tározott önkormányzati utak kiméréséhez. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 



 

14 
 

Győri István, a bizottság tagja: 
 
Talált egy határozatot, miszerint szerződést kötöttek a dánokkal telek beépítéséről. 2010. ja-
nuári kth.-ról van szó. Kezdeményezi azt, hogy a testület a szerződést bontsa fel, mert 3 év 
alatt nem lett beépítve a telek, kerüljön vissza az önkormányzat tulajdonába a telek. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A közbiztonságot érintő dolgot javasolna, az iskola és a napközi otthon közötti közlekedést 
könnyítené, ha a gyalogátkelő helyett egy nyomógombos rendőrlámpát állíttatnának fel. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A KRESZ szerint meg kell állni a zebra előtt, ha valaki át akar kelni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ez elég biztonságos lenne. Az  újfalusi temetőnél van kitéve a 20 tonnás súlykorlátozó tábla . 
Lehet észreveszi, lehet nem, de már ott nem tud visszafordulni. Valahol, ahogy bejön Tiszaal-
párra, ott kellene még egy táblát kitenni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Vizsgálja meg a hivatal az Alkotmány utca és a Szent Imre tér kereszteződésénél egy nyomó-
gombos rendőrlámpa kihelyezésének lehetőségét. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha számlálást kérnek, akkor könnyen meg lehet, mert több száz gyerek jár át ott naponta. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Az óvodánál is veszélyes, amikor a busz megáll az udvar bejáratánál. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem lehetne elmenni még a busz mellett sem lakott területen belül, ha a busz megáll, még az 
öböl mellett sem. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Érkezett észrevétel, hogy az iskola környéke nagyon szemetes. Mit tudna a hivatal ez ügyben 
tenni? 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Talán közfoglalkoztatottakkal meg lehetne oldani. 
 
 
 
 



 

15 
 

Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérdése a költségvetésen belül az óvoda kazán akcióban részt vett. Nem tudja azt, miért kell 
oda 2 főt alkalmazni. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
1 fő volt 2 évre. Van egy olyan szakfeladat, hogy közfoglalkoztatottak foglalkoztatása. 100-
%-os támogatás van rá, minden hónapban el kell számolni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztatásul elmondta, a Kft.-vel kapcsolatban most volt egy Felügyelő Bizottsági ülés és a 
felbomlását javasolta a bizottság, mert megint olyat produkált, hogy csupán 73.000 forint be-
vételre tett szert. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja ki mondta, hogy Lakitelekről fel lett véve egy személy.  
 
Barna Sándor, a bizottság tagja: 
 
A lényeg a képviselő-testület hozzájárult, hogy 1 személyt felvehet a hivatal. Képviselőtársa 
mindig vádaskodik, pedig ott van a papír előtte, kiküldték neki is az ülés anyagát. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A konyhához is fel lett véve egy személy. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azt is megszavazta a testület. 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság ülését 19:08 órakor bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
         /:  Barna Sándor  :/                                         /:  Bolláné Csernák Csilla  :/ 
                    a bizottság elnöke                                                   a bizottság tagja 


