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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 207-2/2011/Ü. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2011. 

január 18-án tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak:  Csernák Csilla  
               dr. Puliusné Sárdi Mária (2 fő bizottsági tag) 
               dr. Vancsura István polgármester                
               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 szo-
ciális rendelet tárgyalásával.  
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Előterjesztés a köztisztviselők 2011. évi munkateljesítmény alapját ké-

pező célok meghatározására.  
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
2.) Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkaprogramjára.  
 
     Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
3.) Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat és 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött együttműködési 
megállapodásra. 

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
4.) Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természet-

beni ellátásokról szóló többször módosított 5/2000. (IV.28.) Ktr. sz. 
rendelete módosításáról. 

 
    Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
5.) Egyéb bejelentések 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat.  
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A bizottság a javasolt napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértett.  
 
1.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés a köztisztviselők 2011. évi munkateljesítmény 

alapját képező célok meghatározására. (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: 
 
- A bizottsági ülések kimutatásánál egy apró eltérés van, az Egészségügyi 
Bizottság munkája nem szeptember 21-ig, hanem a választások idejéig szól. 2010. 
évben nagy feladatot jelentett az önkormányzatnak a választás lebonyolítása is.   
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a köztisztviselők 
2011. évi munkateljesítmény alapját képező célok meghatározásáról szóló 
előterjesztést és határozat-tervezetet.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
1/2011. (I.18.) bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a köztisztviselők 2011. évi munkateljesítmény alapját 
képező célok meghatározásáról szóló előterjesztéssel és határozat-
tervezettel egyetért, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

================== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkaprogramjára.  
           (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
  
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi jegyző asszonyt és polgármester urat, hogy a napirendi pontot 
kívánják-e kiegészíteni?   
 
- dr. Taricska Tibor bizottsági tag 14,20 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 

így a jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő - 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Ennek a javaslatnak az a célja, hogy felkészüljünk a következő félévre.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Van még lehetőség a testületi üléseken felvetetni napirendi pontokat. 
Volt két javaslat, az egyik az, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos előrelé-
pések terén kellene valaki aki felvállalná a szervezését, én László János 
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úrra gondoltam, akit a Közbiztonsági fórumra is meghívtunk és a közmeghall-
gatáson is hozzászólt, meg fogom keresni ebben az ügyben. Az utak javítását 
az időjárás függvényében azonnal megkezdjük. A Képviselő-testületnek utóla-
gos jóváhagyásra megvettük azt a hótolót, ami a gépünkre előre és hátra is 
rakható, 400 eFt/Áfa összegért. Máris kezdtünk vele utat javítani, ugyanazt 
tudja csinálni mint a vontatott gréder, csak nem két ember kell hozzá, ha-
nem egy. Március elejétől a közmunkások is itt lesznek, a vizeket le kell 
engedni. A Bokrosi útnál a Széchenyi Tervben ki van írva egy pályázat a 4 
és 5 számjegyű utak javítására, ezzel kapcsolatban küldtem levelet állam-
titkár úrnak és Bányai Gábor úrnak, és összeszedtem Bodor Ferenc polgármes-
ter úrnak egy nagyon jó anyagát, amit ő a többéves küszködés alatt össze-
gyűjtött, várom ezzel kapcsolatban a válaszokat. A külterületi csatornák 
tisztítását is el kell végezni, a hivatalos csatornák a Tisza-Kunsági Víz-
gazdálkodási Társulathoz tartoznak, az út melletti árkok pedig az önkormányzathoz.  
 
Barna Sándor képviselő szólásra jelentkezett, Csernák Csilla bizottsági el-
nök megadja a szót képviselő úrnak.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- A Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat kezelése alatt állnak a csator-
nák, ami hozzájárulást befizetünk, ők azért munkát nem végeznek. A mai na-
pig olyan nevekre mennek ki a levelek, akik már régen nem is élnek.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ez évtől megszűnt a víztársulatoknak az a lehetősége, hogy beszedjék a 
pénzt, az utak melletti csatornák tisztítását nekik kell elvégezni. Attól, 
hogy ezek nincsenek be napirendi pontozva a munkákat folyamatosan végezzük. 
Kiss Mária óvodavezető kérte az intézmény minőségirányítási programjának 
tárgyalását, az óvodai beíratás időpontjának és a 2011-2012. évi tanév elő-
készítésének a tárgyalását.   
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Az utcabizalmi megválasztását minél előbb meg kellene tárgyalni a Képvi-
selő-testületnek.  
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Képviselő-testület 
2011. I. félévi munkaprogramjáról szóló előterjesztést a kiegészítésekkel együtt.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
2/2011. (I.18.) bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkaprogramjá-
ról szóló előterjesztéssel a kiegészítésekkel együtt egyetért, és javasolja 
a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

================== 
 
3.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormány-

zat és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött együttmű-
ködési megállapodásra. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi polgármester urat, hogy az előterjesztést kívánja-e kiegészíteni?  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A CKÖ az előterjesztést tárgyalta, eléggé terjedelmes anyag készült, azt 
a javaslatot tettük, hogy az együttműködési megállapodás és a Szervezeti- 
és Működési Szabályzat is egyszerű és könnyen kezelhető legyen, úgy gondo-
lom, hogy ez így elfogadható. A Képviselő-testületnek az együttműködés fel-
tételeit kell biztosítani a CKÖ-nek, kötelező meghívni minden testületi 
ülésre, a véleményüket ki kell kérni minden fontosabb döntésnél. Kértek 
volna költségvetési támogatást, aminek nem látom még a megoldását, helyisé-
get tudunk biztosítani, de a technikai feltételeknek a biztosítását még nem 
látom, mert kértek volna egy laptopot amivel ők tudnak dolgozni. Beszéltünk 
róla, de még nem tudtunk dönteni, hogy miből és hogyan. Ők kapnak megfelelő 
állami támogatást, és ebből kellene nekik megpróbálni ezt biztosítani.   
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- A CKÖ az SzMSz-t a január 11-i ülésükön elfogadták, erre az önkormányzat 
Képviselő-testületének nincs ráhatása, csak az együttműködési megállapodás-
ra. Amit biztosítani kell az részletesen le van írva. A CKÖ-nek rendelkezé-
sükre áll a számítógép ami a gépteremben van, használják rendszeresen, 
nyomtató és a fénymásoló is. Ami még a helyiséghasználatukat jelenti és az 
is egy támogatás, a Művelődési Házban is rendszeresen használják a termet 
térítésmentesen, ennek a költsége az önkormányzatot terheli. Úgy gondolom, 
hogy a működési feltételek biztosítottak. A támogatásukról a költségvetés 
tárgyalásakor kell dönteni. Nem jellemző, hogy pénzzel támogatnánk őket. 
Nekik is van költségvetésük, és ebből kell gazdálkodniuk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Kértek laptopot, meg kell majd nézni nekik a pályázati lehetőségeket, és 
pályázniuk kell rá.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpár 
Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat között létrejött együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
3/2011. (I.18.) bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a Tiszaalpár Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat és Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat között létrejött együttműködési 
megállapodással egyetért, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

================== 
 
4.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és ter-

mészetbeni ellátásokról szóló többször módosított 5/2000. 
(IV.28.) Ktr. sz. rendelete módosításáról. (Írásos anyag mellé-
kelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi jegyző asszonyt, hogy az előterjesztést kívánja-e kiegészíte-
ni?  
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Két pontot érint a helyi rendeletünkben a módosítás – amikor még régebben 
nem volt ilyen ütemes a törvényalkotás – mindig szó szerint átvettük és so-
káig lehetett használni, mert nem változott a törvény. Most ütemesebb a 
törvénymódosítás és sokkal egyszerűbb ha a szociális törvényre hivatkozunk, 
és ha azt módosítják akkor nem kell a helyi rendeletet módosítani. A Köz-
igazgatási Hivatal kérte, hogy amilyen gyorsan lehet ezt a rendelet módosí-
tást készítsük el. Ez két pontot érint, a jövedelem számításánál irányadó 
időszak, eddig meg volt, hogy hány hónapot kellett beszámítani, most elég a 
kérelmezőnek egy hónapot igazolni és az elfogadható, de a helyi rendelet és 
a törvény ellentmondott egymásnak, ezért írtam bele a törvény vonatkozó 
rendelkezéseit. A másik módosításnak ugyanez a lényege, eddig a jegyző ál-
lította ki a közgyógyellátási igazolványt, most pedig az adott egészségbiz-
tosítási szerv állítja ki. Itt sem nevesítettünk hanem utaltunk az idevo-
natkozó törvényi rendelkezésre.   
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a szociális rá-
szorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló többször módosí-
tott 5/2000. (IV.28.) Ktr. sz. rendelete módosításáról szóló előterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
4/2011. (I.18.) bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és termé-
szetbeni ellátásokról szóló többször módosított 5/2000. (IV.28.) Ktr. sz. 
rendelete módosításáról szóló előterjesztéssel egyetért, és javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra.  

================== 
 
5.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megkérdezi az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy az önkormányzat helyi ren-
deleteinek a felülvizsgálatát elkezdték-e?  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Igen elkezdtem.  
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs; a bizottsági ülést 14,47 órakor be-
zárja. 

 
K.m.f. 

 
 
 

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