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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 456-39/2010/Ü. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2010. 

december 14-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak:  Csernák Csilla  
               dr. Puliusné Sárdi Mária (2 fő bizottsági tag) 
               dr. Menyhárt Anett jegyző  
               Barna Sándor képviselő 
                            
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag:  
                
               dr. Taricska Tibor  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Tisztelettel köszönti a bizottsági ülés minden résztvevőjét. Megállapít-
ja, hogy a bizottsági ülés határozatképes, jelen van 2 fő bizottsági tag.  
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyet javasol kiegészíteni a 2011. 
évi koncepció tárgyalásával.  
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 8/1993. (XII.15.) Ktr. sz. 

rendeletének módosításáról. 
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
2.) Előterjesztés az iparűzési adóról szóló 11/1999. (XII.01.) Ktr. sz. 

rendeletének módosításáról.  
 
     Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
3.) Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. 

(III.01.) Ktr.  számú rendeletének módosítására.  
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
  
4.) Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgál-

tatásról szóló 9/2008. (IX.19.) számú rendelet módosításáról. 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
5.) Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó 

11/2010. (VI.17.) Ktr. számú rendelet módosításáról.  
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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6.) Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költség-
vetési koncepciójára.  

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
  
7.) Egyéb bejelentések 
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat.  
 
A bizottság a javasolt napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértett.  
 
 
1.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 8/1993. (XII. 15.) 

Ktr. sz. rendeletének módosításáról. (Írásos anyag mellékelve a 
jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi jegyző asszonyt, hogy a napirendi pontot kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Nem kívánja kiegészíteni a feltett kérdésekre fog válaszolni.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az idegenforgalmi 
adóról szóló 8/1993. (XII. 15.) Ktr. sz. rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
17/2010. (XII.14.) bizottsági határozat: 
 
Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 8/1993. (XII.15.) Ktr. sz. 
rendeletének módosításáról. 
 
Az Ügyrendi Bizottság az idegenforgalmi adóról szóló 8/1993. (XII.15.) Ktr. 
sz. rendeletének módosításával egyetért, és javasolja a Képviselő-testület- 
nek elfogadásra.  

================== 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés az iparűzési adóról szóló 11/1999. (XII.01.) Ktr. 

sz. rendeletének módosításáról. (Írásos anyag mellékelve a jegyző-
könyvhöz) 

 
     Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Ez törvény módosítás ami megszünteti a vásári és piaci árusítást, mint 
ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet, ez eddig hogyan működött? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- A vásári és piaci árusítás után befizetett ideiglenes jellegű iparűzési 
adó minimális, 5 eFt volt belőle az adóbevétel, ezért inkább technikai jel-
legű a módosítás a hatályos törvényeknek megfelelően.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az iparűzési 
adóról szóló 11/1999. (XII.01.) Ktr. sz. rendeletének módosításáról szóló 
előterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
18/2010. (XII.14.) bizottsági határozat: 
 
Előterjesztés az iparűzési adóról szóló 11/1999. (XII.01.) Ktr. sz. rende-
letének módosításáról. 
 
Az Ügyrendi Bizottság az iparűzési adóról szóló 11/1999. (XII.01.) Ktr. sz. 
rendeletének módosításával egyetért, és javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra.  

================== 
  
3.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

5/2010. (III.01.) Ktr.  számú rendeletének módosítására. (Írásos 
anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi jegyző asszonyt, hogy az előterjesztést kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Az előterjesztés 1. pontjában tévesen 2010. évi zárszámadás került, he-
lyesen 2010. évi költségvetési rendeletről van szó.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.01.) Ktr.  számú rendeletének 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
19/2010. (XII.14.) bizottsági határozat: 
 
Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. 
(III.01.) Ktr.  számú rendeletének módosítására. 
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Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
5/2010. (III.01.) Ktr.  számú rendeletének módosításával egyetért, és java-
solja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

================== 
 
4.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köz-

szolgáltatásról szóló 9/2008. (IX.19.) számú rendelet módosítá-
sáról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- A szelektív hulladékgyűjtő is az önkormányzathoz tartozik?  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Igen.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- - Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2008. (IX.19.) 
számú rendelet módosításáról szóló előterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
20/2010. (XII.14.) bizottsági határozat: 
 
Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás-
ról szóló 9/2008. (IX.19.) számú rendelet módosításáról. 
 
Az Ügyrendi Bizottság a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszol-
gáltatásról szóló 9/2008. (IX. 19.) számú rendelet módosításával egyetért, 
és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

================== 
 
5.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelésre vonatko-

zó 11/2010. (VI.17.) Ktr. számú rendelet módosításáról. (Írásos 
anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi jegyző asszonyt, hogy kívánja-e a napirendi pontot kiegészíteni?  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- A mai postával érkezett egy árajánlat egy kécskei vállalkozótól, mely jó-
val kedvezőbb a jelenleginél. A jelenlegi 1900 Ft/m3+Áfa, a mostani ajánlat 
1125 Ft/m3+Áfa a DÉNES-SPED KFT-től. Beszéltünk a BÁCSVÍZ Zrt-vel és el-
mondták, hogy nekünk a maximális díjat kell meghatározni. A többi adat azo-
nos mindkét vállalkozónál.  
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Kézsmárki Lászlóval folytattak tárgyalásokat ebben az ügyben? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Az ajánlat ma érkezett, így még nem tudtunk tárgyalni Kézsmárkiékkal.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy halassza el a döntést a követke-
ző ülésre, és addig folytasson tárgyalásokat Kézsmárki László helyi vállal-
kozóval.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Mi nem tudunk ebben tárgyalni, mert a BÁCSVÍZ Zrt áll szerződéses vi-
szonyban a vállalkozóval, neki kell vele tárgyalni.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a települési 
folyékony hulladékkezelésre vonatkozó 11/2010. (VI.17.) Ktr. számú rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
21/2010. (XII.14.) bizottsági határozat: 
 
Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó 11/2010. 
(VI.17.) Ktr. számú rendelet módosításáról. 
 
Az Ügyrendi Bizottság a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó 
11/2010. (VI.17.) Ktr. számú rendelet módosításával kapcsolatban javasolja 
a Képviselő-testületnek, hogy a következő ülésre halassza a döntést, és ad-
dig folytasson tárgyalásokat Kézsmárki László helyi vállalkozóval.  

================== 
 

- Bartók István alpolgármester 15,15 órakor megérkezett a bizottsági ülésre - 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költ-

ségvetési koncepciójára. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Az óvodai neveléssel kapcsolatban kérdezem, hogy a 2010. évi költségvetés 
32.117 eFt, amit az önkormányzat 2011. évre tervez 31.915.350 Ft, hogyan 
lehetséges a csökkenés, amikor minden drágul. Az iskola esetében ugyanez van.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Van egy normatíva, vannak iránymutató számok, az iskola esetében tanulók, 
óvoda esetében a kisgyermekekre vonatkozik, és van teljesítménymutató ami 
alapján ki kell számolni. A költségvetési törvény-tervezet és leadott muta-
tószámok alapján jönnek ki ezek a számok. Az iskolai év másabb mint az ön-
kormányzat esetében.  
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- A 12. pontban a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, ok-
tatása esetén az egy főre eső hozzájárulás 224 eFt.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Ha meg szeretné nézni valaki a számításokat, meg tudom mutatni a tábláza-
tokat ami alapján készül.   
 
- dr. Taricska Tibor bizottsági tag 15,20 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 

így a jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő - 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
- A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban lehet-e már tudni valamit?   
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Január 1-től nem kapunk rá támogatást a rendszer át fog alakulni, pályáz-
ni kell a Munkaügyi Központhoz, és ők fogják eldönteni, hogy kiket közvetí-
tenek ki. Eddig 95 %-os támogatást kaptunk, ezután az önkormányzat helyze-
tétől függően adnak támogatást 70-100 %-ig. Bekapcsolják a vállalkozásokat 
is ebbe a rendszerbe, de csak 70 %-os támogatást kapnak. Amikor kijönnek a 
konkrét adatok rajtunk nem fog múlni a pályáztatás.   
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpár 
Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójáról szóló 
előterjesztést. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
22/2010. (XII.14.) bizottsági határozat: 
 
Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségveté-
si koncepciójára. 
 
Az Ügyrendi Bizottság a Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztéssel egyetért, javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra.  

================== 
 
7.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs; a bizottsági ülést bezárja. 

 
K.m.f. 

 
 
 

/: Gáligné Tóth Erzsébet :/            /: Csernák Csilla :/ 
             jegyzőkönyvvezető                  a bizottság elnöke 
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