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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 207-3/2011/Ü. 
 

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

február 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 
                            
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: dr. Taricska Tibor  
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Tisztelettel köszönti a bizottsági ülés minden résztvevőjét. 15,06 órakor 
megállapítja, hogy a bizottsági ülés határozatképes, jelen van 2 fő bizottsági tag.  
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra.  
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. 

(III.01.) Ktr. számú rendeletének módosítására.  
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
2.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetére.   
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
3.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó rendelet-

tervezetre. 
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
4.) Előterjesztés Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okirat módo-

sítására.   
 
    Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
5.) Előterjesztés „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 5/1996. (V.30.) Ktr. sz. rendeletének módosítására. 
     
    Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
6.) 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 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 a napirendi pontot kívánja-e kiegészíteni? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- A táblázatoknál a 3. oldalon a működési kiadásoknál van 798 eFt és 890 
eFt, ez fentebb kerül, az intézményi tevékenységek bevételei a 798 eFt és 
kamatbevételek a 890 eFt. Az előirányzatok módosítása során a tartalékot, a 
két főösszeg a 25.643 eFt és a 3.586 eFt, jó a két főösszeg, de a tartalé-
kot csökkentő tételeknél a 2.586 eFt nincs, a 468 eFt van és az alatta lévő 
tételek is.    
 
- dr. Vancsura István polgármester 15,10 órakor megérkezett a bizottsági ülésre - 

 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke:  
 
- Mivel 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: 
 
5/2011. (II.14.) bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
5/2010. (III.01.) Ktr. számú rendeletének módosításáról szóló előterjesz-
téssel egyetért, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

================== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-

tervezetére. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi polgármester urat, jegyző asszonyt, hogy a napirendi pontot 
kívánják-e kiegészíteni? 
  
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Ennek a bizottságnak véleményem szerint a mellékleteket, az összeállítás 
szempontjait kell néznie. A rendelet-tervezethez 11 melléklet kapcsolódik 
és a számítási anyag. A rendelet-tervezet az államháztartási törvény elő-
írásainak megfelelően készült. Az összefoglaló tábla 2/2-es melléklete mu-
tatja a 75 oldalnak az anyagát, először a bevételekkel, utána a kiadásokkal 
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megy végig. Megtervezésre kerültek a dologi kiadások, melynek legnagyobb 
részét a személyi juttatások teszik ki. Amennyiben a bizottság tagjai ké-
rik, akkor részleteiben is elemezhetjük a költségvetést.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 
2011. évi költségvetési rendelet-tervezetéről szóló előterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
6/2011. sz. bizottsági határozat: 
 
Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetére. 
 
Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-
tervezetéről szóló előterjesztést elfogadja és javasolja a Képviselő-
testületnek megtárgyalásra.   

================== 
 
3.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó 

rendelet-tervezetre. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi polgármester urat, jegyző asszonyt, hogy a napirendi pontot 
kívánják-e kiegészíteni? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- A személyes gondoskodásról szóló rendeletet, illetve a gyermekvédelem he-
lyi szabályozásáról szóló rendeletet módosítja, részletes leírást találhat-
nak a képviselők a tervezetben, hogy hogyan jönnek ki az összegek.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
- Részt vettem a rendelet-tervezet elkészítésében, a tavalyihoz képest a 
különbség az, hogy az étkeztetésnél beszámításra került egy olyan térítési 
díj amikor saját maguk mennek el az ételért és amikor mi visszük ki, a ma-
ximum összeg egyenlő az intézményi térítési díjjal. Jövedelem kategóriák 
szerint differenciáltuk az egyes maximumokat azért, hogy a helyi rendelet-
ben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások után a nyugdíjminimum alatti 
jövedelem esetén nem kell fizetni térítési díjat, afölött pedig kategori-
záltuk a térítési díjakat. 117 étkező van, ebből 41 aki vagy nem fizet, 
vagy kevesebbet fizet mint a maximum, több mint a fele a maximumot fizeti. 
10 személy van aki nem fizet térítési díjat, egynek fizeti a közalapítvány. 
Az Idősek Otthonánál a térítési díj megállapítása a szociális törvény sza-
bályai szerint történt. Eddig alacsonyabb összegben határoztuk meg mint 
ahogyan kijött valójában, most nem élünk ezzel a lehetőséggel, most annyi 
mint amit a jogszabálynak megfelelően ki kell számolni.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- A házi segítségnyújtás milyen formában van jelen a településen?  
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
- Ez is egy szociális alapellátási forma, 9 főnek az ellátására, ha efölé 
emelkedik a létszám akkor maga után von dolgozói létszámot is, 9 főre van 
engedélyünk. A saját otthonában látjuk el a kérelmezőket. Meg kell határoz-
ni, hogy mennyi óraszükséglete van, beletartozik még az ebéd házhozszállí-
tása is. Fel szokott merülni, hogy miért ilyen kevés a házi gondozott, an-
nak tulajdonítom, hogy a kérelmezők nem igen szeretnek fizetni érte, ha in-
gyenes lenne akkor többen kérnék.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Arra megfogalmazódott-e már igény, hogy idősek napközije működjön a tele-
pülésen?  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
- Annak idején az intézmény régi része öregek napközi otthona volt, de ez a 
fajta ellátási forma nagyon lecsökkent.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ahogyan a nyugdíjas klubok megjelentek ez kiváltódott. Az étkezés kiszál-
lításával kapcsolatban a 20 Ft-os kiszállítási díj nem fedezi azt a költsé-
get amibe kerül a kiszállítás költsége. Át kell tekinteni az egész elem-
zést, a konyhát teljesen külön kell választani az intézményektől. A költ-
ségvetés tárgyalása után ez lesz az első feladat, ha az iskolától elvesszük 
ezt a feladatot, akkor egészen másként fogjuk látni. Olyan mértékű áremel-
kedés lesz, hogy önállóan meg kell termelni a nyersanyagot, mert különben 
nem tudjuk fenntartani.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 
2011. évi költségvetését megalapozó rendelet-tervezetről szóló előterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
7/2011. sz. bizottsági határozat: 
 
Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó rendelet-
tervezetre. 
 
Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó 
rendelet-tervezetről szóló előterjesztéssel egyetért, és javasolja a Képvi-
selő-testületnek elfogadásra.   

================== 
 
4.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár ala-

pító okirat módosítására. (Írásos anyag mellékelve 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: 
 
- Nem kívánja kiegészíteni, a feltett kérdésekre fog válaszolni.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
8/2011. sz. bizottsági határozat: 
 
Előterjesztés Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okirat 
módosítására. 
 
Az Ügyrendi Bizottság az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár ala-
pító okirat módosításáról szóló előterjesztéssel egyetért, és javasolja a 
Képviselő-testületnek elfogadásra.   

================== 
 
5.) Napirendi pont: 
  
 
    Tárgy:  Előterjesztés „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és ado-

mányozásának rendjéről szóló 5/1996. (V.30.) Ktr. sz. rendele-
tének módosítására. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

     
    Előadó: dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi jegyző asszonyt,hogy az előterjesztést kívánja-e kiegészíteni?  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Az elmúlt testületi ülésen kérték, hogy módosítsuk a rendeletet, hogy ki 
készíti elő a díjak adományozását, az Ügyrendi Bizottságot javasolom, a 
Képviselő-testület pedig eldönti.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Nagy jelentősége nincs a dolognak, de tegyük tisztába. A testület minősí-
tett többséggel dönt, de előtte egy szűrőt be kell tenni.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- A kitüntető díjak előkészítését az Ügyrendi Bizottság el tudja látni.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a „TISZAALPÁR 
DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/1996. 
(V.30.) Ktr. sz. rendeletének módosításáról szóló előterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
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9/2011. sz. bizottsági határozat: 
 
Előterjesztés „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 5/1996. (V.30.) Ktr. sz. rendeletének módosítására. 
 
Az Ügyrendi Bizottság a „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adomá-
nyozásának rendjéről szóló 5/1996. (V.30.) Ktr. sz. rendeletének módosítá-
sáról szóló előterjesztéssel egyetért, és javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra.   

================== 
 
6.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs; a bizottsági ülést 15,32 órakor be-
zárja. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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