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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 1644/2014. 
 
 
 

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

Bizottságának 2014. március 24-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke 
 Bolláné Csernák Csilla az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 Győri István, Kiss Lajos 
 Dr. Puliusné Sárdi Mária (5 fő Pénzügyi és Gazdasági bizottsági tag, 
 3 fő Ügyrendi bizottsági tag) 
 Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
 Dr. Vancsura István polgármester 
  
Külön megjelentek: Ajtai Elemérné CNÖ elnök 
 Bartók István kérelmező 
 Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 
 Hegedűs Jánosné óvodai dajka 
 Hekkelné Gyovai Mónika óvodai dajka 
 Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Kiss Mária óvodavezető 
 Kerekes András hangtechnikus 
 Mészárosné Csernák Dóra óvodai dajka 
 Palásti Gyuláné takarító 
 Szabó Zoltánné óvodai dajka 
 Csernák Sándorné óvodai dajka 
 Sztakó Ildikó könyvtárvezető 
 Tógyer László kérelmező meghatalmazottja 
 
Napirendi pontok tárgyalása előtt érkezett bizottsági tag: Dr. Csernus Tibor 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Kacziba Sándor 
  
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Dr. Vancsura Zoltán 
   
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 15:13 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 8 Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagból 6 tag volt jelen. Az Ügyrendi Bizottság 
3 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv aláírására Dr. Puliusné Sárdi Máriát javasolta. Meg-
kérdezte Dr. Puliusné Sárdi Máriát, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Módosításként javasolta 1. napirendi pontként felvenni Bartók István területvásárlási kérel-
mét, amihez egy új kérelem is érkezett. 2. napirendi pontnak javasolta a dajkák kérelmét, va-
lamint új napirendi pont lenne - az egyebek között tárgyalva - az Árpád Népe Egyesület ké-
relme bolhapiac megtartására. Fel kell venni az étkezési térítési díjakról szóló előterjesztést 
zárt ülésre. Valamint van még egy pályázat benyújtásával kapcsolatos napirendi pont is.  
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 15:16 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Javasolta, az óvodával kapcsolatos napirendi pontok tárgyalását a dajkák kérelme után. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a napirendi pontok és azok sor-
rendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a 21. és 22. napirendi pontok elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 21. 
és 22. napirendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés az 1147 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan megvásárlása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

2. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda dajkáinak kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazd. csop. vez. 
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3. Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában 2013. évben folytatott szak-
mai munkáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kiss Mária óvodavezető 
 

4. Tájékoztató az óvodai beiratkozás változásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
5. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár szakmai esz-

közfejlesztésre / korszerűsítésre irányuló pályázati lehetőség benyújtása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Sváb-Kovács Dániel köztisztviselő 
 

6. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kapus Márta köztisztviselő, Sváb- Kovács Dániel köz-
tisztviselő 

 
7. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal és Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-

mányzat takarítói munkakörének módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

8. Előterjesztés a Pejtsik Béla hagyaték felhasználása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

9. Előterjesztés a Móra Ferenc Gimnázium és az önkormányzat között kötendő együtt-
működési megállapodás tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

10. Előterjesztés a 2014. évi Tavaszköszöntő rendezvény tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kerekes András hangtechnikus 
 

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

 
12. Szóbeli tájékoztató a 2013. évi turisztika helyzetéről, a további munkáról és lehetősé-

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

13. Szóbeli tájékoztató a 2014. évi közmeghallgatásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
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14. Tájékoztató szakmai segítségnyújtásról a jegyző feladatkörével és a képviselői jogo-
sítványokkal kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

15. Tájékoztató a Helyi Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatairól 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási ügyintéző 
 

16. Tájékoztató az önkormányzatot érintő pénzügyi- számviteli változásokról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
17. Tájékoztató a folyamatban lévő projektekről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kapus Márta köztisztviselő, Sváb-Kovács Dániel köz-
tisztviselő 
 

18. Előterjesztés a hangtechnikai berendezések iránti kérelem tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
19. Előterjesztés a megüresedő védőnői álláshely betöltésének pályáztatása tárgyában 

(szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
20. Előterjesztés a 3119 hrsz. önkormányzati ingatlan bérbeadása tárgyában 

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

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az Ügyrendi Bizottsággal összevontan 
folytatta tovább munkáját. 

 
21. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatá-

nak módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök / Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marian-
na aljegyző 
 

22. Előterjesztés a Tiszaalpár Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módo-
sítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök / Herczegné Bálint Katalin 
vagyongazd. csop. vez. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság önállóan folytatta tovább munkáját. 
 

23. Egyéb bejelentések 
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Zárt ülés 
 

24. Előterjesztés étkezési térítési díjak elengedése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

25. Előterjesztés étkezési térítési díjak mérséklése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sándor névnap alkalmából köszöntötte a bizottság két tagját. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte az ajándékot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tájékoztatta a bizottságot, hogy Bársony Lajos vagyongazdálkodási ügyintéző nem a legjobb 
állapotban van, kedden műtötték, de azóta ismét meg kellett műteni. Kérte imádkozzanak érte. 
 
 
1.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés az 1147 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan megvásárlása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bartók István adta be kérelmét a benzinkút alatti terület megvásárlására. 3,5 millió forint vé-
telárét kívánja megvenni. Érkezett egy másik ajánlat is, amelynek felolvasására megkérte pol-
gármester urat, mert nem kíván ebben részt venni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ugyanerre a területre érkezett egy 3,6 millió forintos ajánlat Barna Sándortól. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Annyit mondott még el, hogy édesapja tette az ajánlatot. A bizottsági tagoknak mondaná rl, 
hogy erre a terültre volt egyszer egy 6 millió forintos ajánlat ugyanúgy Barna Sándortól. Ak-
kor ezt az ajánlatot 2 igennel és 7 nemmel nem fogadta el a testület, mert 84.000,- Ft-os bérle-
ti díj jött be havonta belőle. Ami közel 1 millió forintos éves bérleti díjat jelentett. Akkor nem 
éltek vele.  
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Arra tett esküt a testület, hogy az önkormányzat érdekeit szolgálja. Ezt a bérleti díjat bármikor 
meg lehet módosítani. 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
A bérleti díjat nem lehet csak úgy módosítani. De majd az ügyvéd úr elmondja. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az önkormányzatnak nincs szüksége erre a pénzre. Nem érdeke, hogy eladja. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az elmúlt másfél évben következett be, hogy a Benzinke Kft. anyagi nehézségekkel küszkö-
dött és felszámolás alá került, 2013. október óta felszámolás alatt van. A bérleti díj kifizetése 
is úgy oldódott meg erre az időszakra, hogy egy másik cégnek az üzemeltetést átadta és így 
bejött a bérleti díj. A felszámolás alatt lévő cégre kellene érvényesíteni a bérleti díji igényt. 
Az ingatlanra be van jegyezve egy végrehajtási jog. A későbbiekben is kérdéses hogyan fog 
működni. Jelen pillanatban van két vételi ajánlat, amiről dönteni kell. Ez a terület frekventált 
helyen van. Nem olyan régen az önkormányzat 1.000 Ft-nál is kevesebb m2 áron vásárolt tel-
ket, ez az ajánlat pedig a 3.000.- forint/m2-t is meghaladja. Ami nem tekinthető elfogadhatat-
lan vételárnak, a reális piaci árat meghaladja. A bizonytalanságot is figyelembe kell venni, 
hogy az üzemeltetés a működtetés a későbbiekben hogyan fog számukra kedvezően alakulni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
A felelős döntést arra alapozza, hogy benzinkútra szükség van és érdeke a településnek. Ha ez 
nem működik, el kell járni máshová. Ha véletlenül nem működik és bezár, akkor bérleti díj 
sosem lesz belőle. Ha ő ebbe fejlesztéseket tolna, előnybe helyezné, hogy a tulajdonába is 
legyen a telek. Lehet akár belőle versenytárgyalás is, ha több ajánlat van. Ha a benzinkutat 
biztonságban akarja tudni a település, kénytelen lesz meglépni, mert nem gondolja, hogy lesz 
olyan vállalkozó, aki komolyabb pénzt tenne bele, úgy, hogy ez a kettősség fennálljon. Több 
évi bérleti díjnak megfelelő összeget ajánlottak érte. Javaslata, hogy fontolja meg a testület, 
hogy értékesítse-e. 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
Egy törvényi védelem van a bérlők ellen, nem lehet csak úgy a duplájára emelni a bérleti dí-
jat. Egyszer csak a területet rehabilitálni kell, egy ilyen telket nem lehet csak úgy rehabilitálni. 
Egy ilyen tartály be és kivétele több 10 millió lehet. Jó befektetés. 7-8 éve figyeli a kútnak a 
sorsát és folyamatosan eladó. Lehet ez egy jó üzlet, de vannak vele tennivalók és költségek. 
Egyelőre annyi dolga van a testületnek. hogy eldöntse el akarja-e adni, vagy nem. Meg kell 
hirdetni a tárgyalást. Volt már erre példa, nem kellett senkinek. Majd utána tett egy ajánlatot 
Barna Sándor 6 millió forintért, közben meg ifj. Barna Sándor felhívott mindenkit, hogy meg 
ne szavazzátok, hogy odaadják édesapjának a területet. Ha kell idejön és licitálni fog rá, de azt 
tudni kell, hogyha ebből valaki sikeres vállalkozást akar csinálni, nem fog más telkére beru-
házni. Úgy gondolja tisztességes ajánlatot, tett, de jöhet Barna Sándor is a 6 millió forintjával. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
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180 millió forintot herdált el az önkormányzat a Tiszáért. Az önkormányzat eldönti. 
 
Bartók István, kérelmező: 
 
Képviselő úr szavazta meg és az előző képviselők 
 
 

Hangzavar 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Magánvélemény amit elmondott, de akkor sem akarta, hogy az apja megvegye ezt a bizonyos 
ingatlant, most sem akarja. De mivel ő egy önálló személy, nem szólhat bele, az ő felelőssége 
mit csinál. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A következőre kéri a bizottságot, abban kell dönteni, hogy eladják vagy sem. De ha lehet an-
nak adják el, aki majd megveszi a felépítményt is. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Így van, egyet értett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Ben-kor válaszlevele nem került be, majd a következőre bekerül. Egy érdekes jogászi meg-
állapítás van benne. A tulajdonos köteles engedni, hogy használja a bérlő az épületet. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A bérlőben nem merült fel, hogy az ő tevékenységéhez akkora területre nincs szükség. Előke-
lő helyzet volt a számukra, hogy az egész területet bérli és karba is tartja. Ők sem tudják job-
ban karba tartani. Irreálisan magasra nem emelhető a bérleti díj, a munkaügyi bíróság megha-
tározza. A helyben szokásos eladási árak igénybevételével kell eladni. Volt akkoriban érték-
becslés, a 6 millió is sok volt érte, de még ez a 3,6 millió forint is sok összeg érte. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta, az ingatlan értékesítésének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal - 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
(1 fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
59/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az 1147 hrsz.-ú, 554 m2 nagyságú önkormányzati ingatlan értékesítése tárgyá-
ban 
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Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az 1147 hrsz.-ú, 554 m2 nagyságú önkormányzati ingatlan értékesítéséhez hozzájárul. Java-
solta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérdést tett fel aljegyző asszonynak, hogy többségi szavazat szükséges-e hozzá? 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Testületi ülésen igen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Négyen már eldöntötték mit akarnak csinálni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint eldöntötte már képviselőtársa a Tiszánál. 

_______________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda dajkáinak kérelme tár-
gyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazd. csop. vez. 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A kérelem indoka, hogy régen csökkentették a dajkák bérét, lehetséges, hogy törvénytelenül. 
Az idén benne van a költségvetésben, tehát a visszamenőleges hatály is elfogadható, mert az 
állam küld rá normatívát. Kérte a határozatba benne legyen hány fő dajkát érint a béremelés. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Tipikus feladat finanszírozásról van szó. Elhangzott, hogy kifejezetten bér összeg kerül az 
állami költségvetésből kiutalásra. Konkrétan így szerepel? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Igen. Kétfelé van véve, az óvodapedagógusok és az őket segítő dajkák. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ez a keret a 7 főre van kiszámolva? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem is 7 főre, hanem 10, mert benne vannak a pedagógiai asszisztensek is. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Konkrét választ szeretne kapni, miért vonták meg tőlük, miért került csökkentésre a bérük? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor még az iskola készítette a költségvetést és az akkori vagyongazdálkodási csoportveze-
tő. Visszamenőleg január 1-től adják meg nekik a béremelést. Ha valaki nem fogadja el, akkor 
egyéb jogi lehetősége megvan fellebbezni. Biztos benne, hogy akkor is konkrét indok volt a 
megvonásra. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A cafetéria 6.700,- forintos összege is benne van ebbe? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem, a cafetéria nincs benne, tehát azt még a 118.000,- forint felett kapják. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem csak a köztisztviselőknek, hanem a dajkáknak is járna a 200.000,- Ft-os cafetéria. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A köztisztviselők cafetériáját 100%-ban támogatja az állam. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nagy valószínűséggel régen az lehetett, hogy adható és ezért döntött az iskola úgy, hogy 
csökkenti a béreket, ami egyébként akkor sem volt etikus. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt javasolta, hogy az 5.000 ,- Ft-os cafetéritát kapják. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Benne van a költségvetésben. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátott a határozat-tervezet elfogadását, azzal a feltétellel, hogy a dajkák lét-
száma legyen benne. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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60/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda dajkáinak kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy döntött, hogy a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda szakképesítéssel rendelkező 6 fő 
dajka munkabérét havi 118.000,- forintban állapítja meg 2014. január 1-től kezdődően. 

 
Ennek érdekében felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a dajkák illetményemelését 
tartalmazó okiratok előkészítéséről gondoskodjon. Javasolta a Képviselő-testületnek elfoga-
dásra. 

_____________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában 2013. évben folytatott 
szakmai munkáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kiss Mária óvodavezető 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Arra kérte a vezető óvónőt, hogy szerezze be az információt, hogy a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekeknek adják-e az 1,2 millió forintot plusz összegként. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Az első, hogy az óvónők kijárnak azok a gyerekekhez és szülőkhöz ahol kommunikációs 
problémák vannak. Ehhez igénybe veszik a családsegítő segítségét is. A másik, hogy akkor 
szeretne rákérdezni erre az összegre, mert az előző években található volt ilyen költségvetési 
képlet, de az állami normatíva volt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egész mást kérdez képviselőtársa. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Pályázatokat nem szívesen ad be, csak, ha az intézmény élhet a pályázási jogával. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem ezt akarta kérdezni. Mert itt nem tudja a polgármester, hogy mi az a szociális segély és 
mi a kamatmentes kölcsön. Mert az egyiket visszakapják, a másikat pedig nem. Nem szeretne 
minden alkalommal nyomozó lenni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A költségvetésben van összeg elkülönítve segélyekre, amire ő odafigyel, hogy kinek mennyit 
adnak. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az óvoda beszámolójának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
61/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013. évben folytatott szakmai mun-
kája tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013. évben folytatott szakmai munkájáról készült 
beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / Kiss Mária óvodavezető 
 
Határozatról értesülnek: 

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. Irattár 

_____________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató az óvodai beiratkozás változásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátott a tájékoztató elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
62/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Tündérró-
zsa Napközi Otthonos Óvoda óvodai beiratkozás változásának tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda óvodai beiratkozás változását megtárgyalta és engedélyezte. 
A beiratkozás időpontja: 2014. április 23-24. 
 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / Kiss Mária óvodavezető 
 
Határozatról értesülnek: 

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. Irattár 

__________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
szakmai eszközfejlesztésre / korszerűsítésre irányuló pályázati lehetőség benyújtása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Svák-Kovács Dániel köztisztviselő 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az előző ülésen már tárgyaltak róla. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Átnézte a terveket. A kerékpártároló irányába kellene bővíteni. Ki ad arra engedélyt? A KLIK 
engedélyt adott rá? 
 
 

Kacziba Sándor a bizottság tagja 16:03 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem szükséges engedély hozzá. Valamint meg tudják oldani, ha kell, mert van hely a másik 
irányba bővíteni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Soknak találja a költséget, amit erre ki akar adni az önkormányzat. A teljes vizesblokk dugu-
lása történt a héten, amire nagyobb összeget kellene szánni. Illetve egyéb felújítás is szüksé-
ges lenne. A maga részéről nem tudja támogatni. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Attól tart, hogy erre nincs is szükség és nem fognak többen bejárni. Inkább kikölcsönzik a 
könyveket és otthon kényelmesen olvassák. A fűtés összege is meg fog jelenni a költségve-
tésben. Itt van a Művelődési Ház is, ahol lehetne kialakítani ilyen olvasótermi helyet. Véle-
ménye szerint nem biztos a kihasználtsága.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A kerékpár tárolóval nem lesz probléma. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Annak idején is elmondta már, hogy az épület padlástere is elég nagy helyet biztosít, durván 
70-80 m2-nyi alapterületet ki lehetett volna alakítani. A fűtés is könnyebben megoldható lett 
volna. Valóban igen komoly tétel a költségvetése, soknak mondható. Itt van a terv is, ami nem 
tartalmaz plusz költségeket sem. Ettől olcsóbban nem lehetne kihozni. Nagyobb támogatást 
kellene szerezni vagy a tetőteret kihasználni. 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
 
Nem olvasóterem lenne, hanem egy közösségi tér, ahol lehetne kiállítást is szervezni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Arra itt van a Művelődési Ház nagyterme. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Két évvel ezelőtt kezdődött már az iskola problémája. Nem gondolja, hogy erre szükség lenne 
jobban, mint az elmúlt két évben. Itt van a Művelődési Ház erre, amit amúgy is alig használ-
nak. Nem új keletű probléma a vizesblokk témája az iskolában. Bármilyen rendezvény van 
valamelyik mindig el van dugulva, a felső szinten nem is lehet a zuhanyzót használni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ha kisebb terekre lenne szükség, akkor javasolja a művelődési ház hátsó részét lerekeszteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mostanában még kicsinek is bizonyul a nagyterem. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az iskolánál a hétvégén rendbe tettek valamilyen csőrendszert. 
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 16:17 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindig van probléma, csak egyet említett, az intézmények felújítását és az orvosi rendelő 
rendbe tételét. 
 

 
Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 16:18 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 

így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 
 
 
Nem tudja miért van a köztudatban, hogy az iskola és a könyvtár nem egy, hiszen a gyereke-
kért van a könyvtár is. Változatlanul azt mondja harcoljanak, hogy legyen pénz a felújításra. 
Együtt kellene nézni az egészet. Most erre van lehetőség. Várják a visszajelzést az 50%-os 
felajánlásról is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A működtetés a KLIK-nél van. Nem tudja, hogy itt Tiszaalpáron miért van másképp. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Tanuljon meg egy dolgot… 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Meg se szólaljon képviselőtársa, mert ott van a felesége mint igazgató. Nem azért ültették ide, 
hogy a KLIK-et védje. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Csak halkan közölte, 1 millió forint hátralék van gázszámlára. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akkor miért vették át? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A beruházási költségek sohasem szerepeltek az önkormányzat és az iskola éves költségveté-
sébe. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem ide tartozik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Most is 200.000-300.000,- forintot fizettek ki a hétvégén. Az iskola fizet, ha kitörik az ablak 
és sok mást is. Nehogy már a tornateremre a tetőt a KLIK fizesse ki, mert az önkormányzat 
nem tudta 20 év alatt. 
 
 



 

16 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Micsoda dolog, hogy átvesznek valamit működtetésre és fogalmuk sincs róla mivel jár.  
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Azokat a tantermeket kellene rendbe tenni, ahol ténylegesen tanítanak, hogy minőségű szak-
mai munka folyjon, ami elvárható most a 21. században és utána jöhetne a könyvtár. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérte támogassák, mert 4 millió forintból lesz egy 45 m2-es épület új szekrényekkel. Ezt kell 
nézni. 
 
Szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal - 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a könyvtár pályázata benyújtásának lehetőségét. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az akadálymentesítést meg kell szavazni, mert a Héjja úr adott erre ajánlatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az iskolánál is meg kell csináltatni, az udvar felől kellene tenni, de akkor még mindig csak az 
1. emeletre juthatnak fel. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Tető is szükséges felé. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem kell. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Szükséges, mert felfagy. 
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 16:31 órakor kiment a bizottsági ülésről, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 6 fő. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátott a bruttó 477.028,- Ft összeg elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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63/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Művelődési Ház akadálymentesítése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Művelődési Ház akadálymentesítését megtárgyalta és Héjja József okleveles 
építészmérnök által adott árajánlatot elfogadta bruttó 477.028- Ft összegben. 
 
Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére. Felkéri a polgármestert, hogy kérjen áraján-
latot az akadálymentesített feljáró és a Művelődési Ház bejárat előtti rész tetőszerkezetének 
kiépítésére. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Kérte, írják bele a határozatba, hogy tegyen ajánlatot tetőre. 

_________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 
terve tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kapus Márta köztisztviselő, Sváb- Kovács Dániel köz-
tisztviselő 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását az 1. sz. melléklettel. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
64/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét a mellékelt táblázattal együtt megtárgyalta és 
elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal és Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat takarítói munkakörének módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Barna Sándor elnök 
  
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Sajnálja, hogy eddig jutottak ebben az előterjesztésben 5 hét alatt, mert ezt már a múltkor is 
megszavazták bizottsági ülésen.  
 
 

Dr. Csernus Tibor a bizottság tagja 16:33 órakor visszajött a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Valamint a határozatban szerepeltetni kellene Terike néni sorsát, abban a tekintetben, hogy 4 
óra a polgármesteri hivatalhoz fog tartozni. A fogorvos nővel felkell mondani a szerződést. 
Ha Taricska doktor úr rendelőjével felmondja az önkormányzat a szerződést, akkor az a prob-
léma is megoldódik, mert látta Terike nénit ott takarítani. 
 
Palásti Gyuláné, takarító: 
 
Igen takarít ott. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Ellátási érdekből szükséges a két rendelő működtetése, ezért vállalták el a takarítást. Megfon-
tolandónak gondolja, hogy fél állásba felvennének valakit. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A szerződésbe is bele lett foglalva, hogy vállalja az önkormányzat a takarítást. Még lehet elő-
remozdulás abban, hogy közfoglalkoztatottakkal takarítatja ki. Ha viszont ezt megkifogásolja 
a doktor úr, akkor kell azon gondolkodni, hogy felvesznek-e valakit. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Leginkább Puliusné Marika képviselő asszony javaslatát tartja a legjobbnak, mert alkalmakra 
van közfoglalkoztatott, aki megcsinálja, de másképp nem. Közfoglalkoztatottra nem lehet 
szerződést alapozni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Meg kell próbálni, nem gondolja, hogy közfoglalkoztatottal nem lehetne megcsinálni vagy 
nem lehet megbízni bennük. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
4 épület van és két takarító, valamint a piac. Terike néni takarítaná a hivatalt és a védőnői 
szolgálatot, Túri Marcsi takarítaná a művelődési házat és a könyvtárat. Bozóné pedig besegí-
tene. 
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Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Nem tartja jónak, mert például, most Terike néni 1 hónapra elmegy szabadságra és akkor 
mindig leltározzanak, hogy mi az, ami hiányzik. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a következőt: Terike néni 8 órában hivatali dolgozó legyen, az admi-
nisztratív feladatokkal megbízza a hivatalt. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Átkerülne Terike a Polgármesteri Hivatalhoz, Marika a Művelődési Házhoz és ha nincs köz-
foglalkoztatott, akkor megbízással nem lehetne felvenni valakit? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Lehetne, csak nincs kit? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ha a munkakörében benne van a Polgármesteri Hivatal, akkor nem takaríthatja a védőnői 
szolgálatot, mert az önkormányzati feladat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor visszavonja a javaslatát. 
 
Szavazásra bocsátotta az eredeti határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta a határozatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Új szavazás szükséges, mert Dr. Taricska Tibor rendelőjének takarítását ki kell venni a hatá-
rozatból. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
65/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat épületei takarítási feladatainak tekin-
tetében 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Dr. Vidéki Erzsébet fogorvossal kötött ellátási szerződésben a takarítói feladatok ellátására 
vonatkozó megállapodást felmondja az egyéb rendelkezések érintetlenül hagyása mellett. 
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Ennek érdekében felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a fogorvosi ellátási szerző-
dés módosítására vonatkozó okiratot aláírja. 
 
Továbbá felkéri az aljegyzőt, hogy a hivatali takarító munkaköri leírásából a rendelők takarí-
tásának kivezetéséről gondoskodjon. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Pejtsik Béla hagyaték felhasználása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meggondolná, hogy az alaphoz hozzányúljanak-e ilyen összegben. Arra gondolt, hogy ebben 
az évben is lenne valamennyi kamata a hagyatéknak és inkább azt javasolná támogatni bizo-
nyos összeggel és csak a köztes összeget kellene hozzátenni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ne az önkormányzat tegyen hozzá valaminek a terhére. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Azért van a hagyaték. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta a határozatba fogalmazni, hogy a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy megvá-
sárolja az eszközöket és a KLIK-el a vagyonkezelésre vonatkozó szerződést kösse meg. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Az összeget is tegyék bele. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A 3.000.000,- Ft is benne legyen. 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
66/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Pejtsik Béla hagyaték felhasználása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata megvásárolja az előterjesz-
tésben felsorolt informatikai eszközöket a Pejtsik Béla hagyatékból 3.000.000,- Ft összegben. 
 
Felkéri a polgármester, hogy a KLIK Tiszakécskei Tankerület vezetőjével kösse meg a hasz-
nálatba adási szerződést a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola részére. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
9.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Móra Ferenc Gimnázium és az önkormányzat között kötendő 
együttműködési megállapodás tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a Móra Ferenc Gimnáziummal kötendő megállapodás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
67/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Gimnázium - Oktatási Intézmény együttműködési megállapodása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium- Oktatási Intézménnyel együttműködési megál-
lapodása tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta, és támogatja a diákok 50 órás köz-
szolgálat 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 lehe-
tőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. Javasolta a Képviselő-testületnek elfoga-
dásra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
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Szavazásra bocsátotta a Közgazdasági Szakközépiskolával kötendő megállapodás elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
68/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Kiskunfélegyházi Középiskola, 
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium - Oktatási Intézmény együttműködési 
megállapodása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium - 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 lehe-
tőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. Javasolta a Képviselő-testületnek elfoga-
dásra. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Mezőgazdasági Szakközépiskolával kötendő megállapodás elfogadá-
sát. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
69/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat és a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium - Oktatási Intézmény együttműködési 
megállapodása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium - Okta-
tási Intézménnyel együttműködési megállapodása tárgyában készült előterjesztést megtárgyal-
ta, 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 
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vezetőjét, hogy az együttműködés részleteit dolgozza ki, és ezzel biztosítsa a közmunka lehe-
tőségét a tiszaalpári középiskolás diákok számára. Javasolta a Képviselő-testületnek elfoga-
dásra. 

_________________________________________________ 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2014. évi Tavaszköszöntő rendezvény tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kerekes András hangtechnikus 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, Balla Tibor is szeretne fellépni. 
 
Kerekes András, hangtechnikus: 
 
A műsorváltozás jogát fenntartja az önkormányzat. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Tavaszköszöntő rendezvény elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
70/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 2014. évi Tavaszköszöntő rendezvény tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 2014. évi Tavaszköszöntő rendezvény programját és költségeit megtárgyalta és elfogadta.  
 
Határidő: 2014. április 26. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
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. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 
6. Kerekes András hangtechnikus 
7. Irattár 

_________________________________________________ 
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11.) Napirendi pont: 
 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Az összes határozat-tervezetben módosításként javasolta a határ-
időt április 15-re. 
 
Szavazásra bocsátotta Zoboki Mihályné védjegyhasználati kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
71/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Zoboki Mihályné védjegyhasználati kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
Zoboki Mihályné (6100 Kiskunfélegyháza, Arany János utca 46.) kérelmét a „Tiszaalpár He-
lyi Védjegy” használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a Véd-
jegyhasználati szerződést. 

Melléklet: kérelem 
Határidő: 2014. április 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 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Zoboki Mihályné (6100 Kiskunfélegyháza, Arany János utca 46.)  
6. irattár 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Novákné Vámos Gabriella védjegyhasználati kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
72/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Novákné Vámos Gabriella védjegyhasználati kérelme tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Novákné Vámos Gabriella (6066 Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8.) kérelmét a „Tiszaalpár He-
lyi Védjegy” használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a Véd-
jegyhasználati szerződést. 

Melléklet: kérelem 
Határidő: 2014. április 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 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Novákné Vámos Gabriella (6066 Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8.) 
6. irattár 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Novák Zoltán védjegyhasználati kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
73/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Novák Zoltán védjegyhasználati kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Novák Zoltán (6066 Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” 
használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a Véd-
jegyhasználati szerződést. 

Melléklet: kérelem 
Határidő: 2014. április 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 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Novák Zoltán (6066 Tiszaalpár, Esze Tamás utca 8.) 
6. irattár 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Barna Sándorné védjegyhasználati kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
74/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Barna Sándorné védjegyhasználati kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Barna Sándorné (6066 Tiszaalpár, Kossuth Lajos u. 56.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Véd-
jegy” használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a Véd-
jegyhasználati szerződést. 

Melléklet: kérelem 
Határidő: 2014. április 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 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Barna Sándorné (6066 Tiszaalpár, Kossuth Lajos u. 56.) 
6. irattár 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Barna Sándor védjegyhasználati kérelmének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
75/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Barna Sándor védjegyhasználati kérelme tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Barna Sándor (6066 Tiszaalpár, Kossuth Lajos u. 56.) kérelmét a „Tiszaalpár Helyi Védjegy” 
használatára vonatkozóan megtárgyalta, és engedélyezi a védjegy használatát.  

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a kérelmezővel kösse meg a Véd-
jegyhasználati szerződést. 

Melléklet: kérelem 
Határidő: 2014. április 15. 
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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. Barna Sándor (6066 Tiszaalpár, Kossuth Lajos u. 56.) 
6. irattár 

_________________________________________________ 
 
 
12.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Szóbeli tájékoztató a 2013. évi turisztika helyzetéről, a további munkáról és le-
hetőségekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Beindult a szezon, mert már vannak jelentkezők. A skanzent rendbe kellene tenni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Nemzeti Parkot kellene megkérdezni, hogy rendbe teszik-e, vagy ha nem, adják át az ön-
kormányzatnak. Valamint Marikát kellene megkérdezni vállalja-e a vezetést. 
 
Ajtai Elemérné, turisztikai vezető: 
 
Üdvözölte a testületet. Május 10-én jönnének Hatvanból, június első hetében jönnének a dá-
nok. Ami fontos, hogy a szakmai beszámoló tartalmazta a Skanzen helyreállítását.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A régi határozatot kellene megszavazni, hogy ugyanazokkal a feltételekkel vállalná el Marika 
a vezetést. 
 
Ajtai Elemérné, turisztikai vezető: 
 
A turisztikai beszámoló tartalmazta a részletes leírást, hogy merre terjeszkednek. Ígéretéhez 
híven vállalja a továbbiakban is ebben az évben. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a turisztikai vezetés megbízásával Ajtai Elemérné személyének elfoga-
dását, változatlan feltételekkel a 2014-es évre. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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76/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Ajtai Elemérné turisztikai feladatainak ellátása, megbízási szerződése tárgyá-
ban 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Ajtai Elemérné turisztikai feladatainak ellátását és megbízási szerződését megtárgyalta, a kö-
vetkező döntést hozta: 
a 123/2013.(IV.30.) és a 190/2013.(VI.26.) képviselő-testületi határozatban leírtakat alkal-
mazza 2014. évre. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
13.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Szóbeli tájékoztató a 2014. évi közmeghallgatásról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Annak idején amikor elfogadták a 2014-es munkatervet, abban benne volt, hogy április 30-án 
tartják a közmeghallgatást. Valakinek jött egy ötlet, hogy legyen április 11-én. Úgy gondolja 
jó a munkatervben megadott dátum, vagy polgármester úrnak van más javaslata? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem, jó lesz az április 30-a. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_________________________________________________ 
 
 
14.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató szakmai segítségnyújtásról a jegyző feladatkörével és a képviselői 
jogosítványokkal kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az egyik dolog, amit írtak, hogy az aljegyző asszonynak itt kell ülni az üléseken, de a CNÖ 
ülésén miért volt helyettese. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Attól függ mi van az Szmsz-ben. A CNÖ SzMSz-e tartalmazza azt a részt, hogy helyettesíthe-
tik a jegyzőt. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A másik dolog, hogy ha valaki nem vett részt a szavazásban, akkor alternatívaként írták, hogy 
nem szavazottat kell írni. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A CNÖ ülés más jogszabály alá tartozik. Az önkormányzat képviselő-testületének ülésében az 
Mötv.-nek van hatálya. A jegyzőt az aljegyző helyettesítheti 2013. január 1-jétől. Nem lehet-
séges mást kijelölni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A tájékoztató tartalmaz olyat, hogy a bizottságok kötelező feladatai. Csak arra szeretné fel-
hívni a figyelmet, hogy mennyi törvénytelenséget követnek el a bizottság elnökök. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a tájékoztató tudomásul vételének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
77/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal által küldött tájékoztatót, a szakmai segítségnyújtásról a jegyző fela-
datkörével és a képviselői jogosítványokról, megtárgyalta és tudomásul vette. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 
Határozatról értesülnek: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
6. Irattár 

_________________________________________________ 
 
 
15.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a Helyi Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatairól 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Borvák Erzsébet igazgatási ügyintéző 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztató tartalmát. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Január 6-án adott be egy alapítványi indítványt Csongrádra. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_________________________________________________ 
 
 
16.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzatot érintő pénzügyi- számviteli változásokról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztató tartalmát, szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_________________________________________________ 
 
 
17.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő projektekről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Kapus Márta köztisztviselő, Sváb-Kovács Dániel köz-
tisztviselő 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a tájékoztató tartalmát. Közölte, Győri István nem engedte bekötni a szennyvizet 
még a kapuig sem. 
 
Tájékoztató volt, szavazni nem kell, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_________________________________________________ 
 
 
18.) Napirendi pont: 
 

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

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. 
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Szavazásra bocsátotta a hangtechnikai kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
78/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Tündérró-
zsa Napközi Otthonos Óvoda hangtechnikai berendezés iránti kérelme tárgyában 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda hangtechnikai berendezés iránti kérelmét 2014. április 25-én a 6. 
Környezetvédő és Tudatos Fogyasztó Konferenciára megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: 2014. április 25. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

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. Irattár 

_________________________________________________ 
 
 
19.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a megüresedő védőnői álláshely betöltésének pályáztatása tárgyá-
ban (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Győri Lászlóné megkezdené a nyugdíjas éveit. Annyiban kell dönteni, hogy hozzájárulnak-e a 
pályáztatáshoz. Kérdése volt Puliusné Marikához, hogy nem lenne-e elég egy személy, aki 
ellátná a védőnői feladatokat. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Úgy tudja lakossági létszámhoz kötött. Szükséges a két fő. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a pályázat kiírásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
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79/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a megüresedő védőnői álláshely betöltésének pályáztatása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a megüresedő védőnői álláshely betöltésének pályáztatását megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felkéri az aljegyzőt a pályázat kiírására. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
20.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 3119 hrsz. önkormányzati ingatlan bérbeadása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A feltételek hogy szólnak? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Le van írva. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Azt kérdezné mennyi? 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Le van írva helyi rendeletbe. 
 
Szavazásra bocsátotta az ingatlan bérbeadásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
80/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a 3119 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan bérbeadása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a 3119 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan bérbeadását Kutasi János 6066 Tiszaalpár, Esze Tamás 
u. 87. sz., és Dr. Vancsura István 6066 Tiszaalpár, Mátyás király u. 1. sz. alatti lakosoknak 5 
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évi időtartamra - 2014. április 1-jétől 2019. március 31-ig - 50-50%-os területi megosztásban 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felkéri az alpolgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadta az ülésvezetést Bolláné Csernák Csillának. 
 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:30 órakor az Ügyrendi Bizottsággal össze-
vontan folytatta tovább munkáját. 

 
 
21.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök / Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marian-
na aljegyző 

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Barna Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: 
 
10 napja szólt Mártinak. Megköszönte a közreműködést és az előterjesztés elkészítését. 
 
Győri István, Ügyrendi bizottsági tag, valamint Pénzügyi és Gazdaság bizottsági tag: 
 
Javasolta az SzMSz módosítását. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Írásban be lehet adni a javaslatot. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a hivatali SzMSz. módosításának elfogadá-
sát. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
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8/2014.(III.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tisza-
alpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tár-
gyában 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tiszaalpári 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását megtárgyalta és 
elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a hivatali SzMSz módosításának 
elfogadását. 
 
Az Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás-
sal – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
81/2014.(III.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását meg-
tárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
22.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpár Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 
módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla levezető elnök / Herczegné Bálint Katalin 
vagyongazd. csop. vez. 

 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
A pótlék megkaphatásáról szól az előterjesztés. 
 
Győri István, Ügyrendi bizottsági tag, valamint Pénzügyi és Gazdaság bizottsági tag: 
 
Úgy tudja ennél kevesebb volt és a képviselő-testület emelte fel erre az összegre. Tudomása 
szerint, ha ebben az évben a Fidesz nyer, akkor a köztisztviselők illetményeit rendbe teszi. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
  
Törvényben van benne az összeg, amely 38.650,- Ft. 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
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Szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottságnak a hivatal Közszolgálati Szabályzatának mó-
dosítását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
9/2014.(III.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tisza-
alpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tiszaalpári 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítását megtárgyalta és elfogadta. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a hivatal Közszolgálati Szabály-
zatának módosítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
82/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítását megtárgyalta 
és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_________________________________________________ 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, levezető elnök: 
 
Visszaadta a szót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének. 
 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:37 órakor önállóan folytatta tovább munkáját. 
 
 
 
23.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 

a) bolhapiac szervezésének kérelme 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 

Ismertette a kérelmet. 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
83/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az Árpád Né-
pe Tiszaalpári Egyesület III. Bolhapiac megszervezésének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az Árpád Népe 
Tiszaalpári Egyesület III. Bolhapiac megszervezését, a Helyi termelői piac területén, 2014. 
április 12. 06:00 – 16:00 óra közötti időtartamra megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: 2014. április 12. 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 

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

 
 
 

b) Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány pályázatának benyújtása 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a pályázatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hozzátette, 10 ezer forintot kellett befizetni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtásának elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
84/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázat tárgyában  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázatot megtárgyalta és annak benyúj-
tását engedélyezte. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31. 
A pályázat részvételi díja: bruttó 10.000 Ft 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
 

c) adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatásához szükséges költségvetési 
kitekintő 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Durván 160 millió forintnyi összeg, ami a szennyvízhez kell és körülbelül 128 millió forint 
van meg belőle és nem szabad megvárni, hogy likviditási gond legyen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A Duna Aszfalttal még egy lapát földet nem tett el. Szétdúrják az utakat, hogyan lesz ez hely-
reállítva? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Az előzetes tárgyalásokat le kell folytatni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Április végéig el fog tartani. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Átvágják az embereket. Terjesztenek mindenfélét. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Mit terjesztek? Csak a falu sorsa érdekel. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
85/2014.(III.24.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatásához szükséges költ-
ségvetési kitekintő határozata tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja Tiszaalpár Nagyközség Ön-
kormányzatának 2014. évi útépítési és csapadékvíz elvezetési beruházások megvalósításához 
szükséges, a költségvetési évet követő 3 évre szóló Költségvetési kitekintő határozatát, egyút-
tal a hitelfelvétel előkészítésének lebonyolításával megbízza a Polgármestert azzal, hogy a 
tényleges hitel felvételéhez a Képviselő-testület külön döntése szükséges. 
  

Költségvetési kitekintő határozat 
          
  2014 2015 2016 2017 
Bevételek         

Helyi adóból származó bevételek 45 140 000 45 140 000 45 140 000 45 140 000 

osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 0 0 0 
bírság, pótlék és díjbevétel 0 0 0 0 
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 
Bevételek összesen: 45 140 000 45 140 000 45 140 000 45 140 000 
          
Adott évi saját bevétel 50%-a   22 570 000   22 570 000   22 570 000   22 570 000 
          
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke         
2013. előtti ügyletekből származó érték         
Hitel felvételből származó tőketartozás 0 0 0 0 
Kötvény kibocsátásból származó tőketarto-
zás 0 0 0 0 
2014. évi ügyletből származó érték:         
Hitelfelvétel 80 000 000 0 0 0 
Adósságot keletkeztető ügyletek összér-
téke: 80 000 000 0 0 0 
          
Tárgyévi fizetési kötelezettség         

Tőkefizetési kötelezettség 0 26 666 667 26 666 667 26 666 667 

Kamatfizetési kötelezettség 0 0 0 0 

Tárgyévi fizetési kötelezettség: 0 26 666 667 26 666 667 26 666 667 

   
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István, polgármester 
 

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. Irattár 

__________________________________________________ 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendi pont 
nem volt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17:45 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 
                       /:  Barna Sándor  :/                                           /:  Bolláné Csernák Csilla  :/ 
      a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke                     az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
 
 
 

/:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tagja 

 
 
 
 


