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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 207-7/2011/Ü. 
 

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

március 21-én 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 
                            
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: dr. Taricska Tibor  
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Bartók István alpolgármester 
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Tisztelettel köszönti a bizottsági ülés minden résztvevőjét. 15,02 órakor 
megállapítja, hogy a bizottsági ülés határozatképes, jelen van 2 fő bizottsági tag.  
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra.  
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Előterjesztés a Gondozási Központ Alapító okiratának, Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, Házirendjének módosítására, valamint Szakmai Programjának el-
fogadására.  

 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Puliusné Sárdi Mária intézményvezető 
 
2.) Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának 5. számú módosítása” tárgyában.  
 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
3.) 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 a Gondozási Központ Alapító okiratának, Szervezeti és 

Működési Szabályzatának, Házirendjének módosítására, valamint Szakmai 
Programjának elfogadására. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Puliusné Sárdi Mária 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi intézményvezető asszonyt, hogy a napirendi pontot kívánja-e ki-
egészíteni? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, intézményvezető: 
 
- Egyrészt az ellenőrzés, másrészt a helyi szabályozás, és a felsőbb szintű 
jogszabályok változása miatt volt rá szükség, illetve kellett újat készíte-
ni. Egyet nem írtam bele, az intézményben működik az Érdekképviseleti Fó-
rum, mely jogszabály által meghatározott összetételű. Tagjai választás 
alapján az intézményben élők közül két személy, a dolgozók közül egy sze-
mély, hozzátartozók közül egy személy és a fenntartótól kell delegálni egy 
személyt. Előzőleg meghatározta a testület, hogy ki képviselje az önkor-
mányzatot, akkor úgy döntött, hogy a mindenkori szociális ügyintéző. Most 
úgy gondolom, hogy ezt kellene megerősíteni, de mivel csak a fellebbezések 
illetve az ingatlan ráterheléseknek az ügyintézése maradt itt, jó lenne ha 
valaki más lenne megbízva a képviselettel. A szociális ügyek az Ügyrendi 
Bizottság jogkörében van, az lenne a javaslatom, hogy az Ügyrendi Bizottság 
elnöke lenne a megbízott. A működési szabályzata elkészült, két éve lett 
újítva, nálunk meg van a szabályzat.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Egyetértek az Ügyrendi Bizottság elnökével.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, intézményvezető: 
 
- Évente egy alkalommal kell összehívni kötelező jelleggel, vagy ha bármilyen pa-
nasszal fordulnak hozzá.  
 

- Bartók István alpolgármester 15,10 órakor megérkezett a bizottsági ülésre - 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Gondozási 
Központ Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házi-
rendjének módosítására, valamint Szakmai Programjának elfogadásáról szóló 
előterjesztést, illetve az Érdekképviseleti Fórumba az önkormányzat részé-
ről az Ügyrendi Bizottság elnökének delegálását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
10/2011. (III.21.) bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a Gondozási Központ Alapító okiratának, Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, Házirendjének módosítására, valamint Szakmai Prog-
ramjának elfogadásáról szóló előterjesztéssel, illetve az Érdekképviseleti 
Fórumba az önkormányzat részéről az Ügyrendi Bizottság elnökének delegálásáról szó-
ló javaslattal egyetért, és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

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

- dr. Vancsura István polgármester 15,12 órakor kiment a bizottsági ülésről - 
 
2.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormány-

zati Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú módosítása” 
tárgyában. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
     Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Megkérdezi jegyző asszonyt mivel polgármester úr kiment az ülésről, hogy 
az előterjesztést kiegészíti-e?  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Polgármester úr volt a Társulás ülésén, az Államkincstár tartott ellenőr-
zést és a felvetett hiányosságok pótlására tett javaslatot a Kiskunfélegy-
házi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa.  
 

- dr. Vancsura István polgármester 15,14 órakor visszajött a bizottsági 
ülésre - 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ellenőrzés volt a Társulásnál amely szóvá-tett bizonyos problémákat, azo-
kat kellett kijavítani, az előterjesztésben ami kiküldésre került helyre 
lett rakva. Fülöpjakab kilépett az orvosi ügyeletből, és ez azért is jó 
mert az összes kistérségi szerződés összefoglalt variációban kerül a bi-
zottságok illetve a testület elé.   
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Ez a társulás azért jött létre, hogy fejlesztési tervek, pályázatok haté-
konyabban legyenek kivitelezve.   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Amit az önkormányzatok önállóan és hatékonyan nem tudnak megoldani, erre 
a célra jött létre a társulás.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Kisebb településeknél ez jobban érződik.  
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a „Kiskunfél-
egyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásá-
nak 5. számú módosítása”-ról szóló előterjesztést, illetve határozat-
tervezetet.   
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nél-
kül – az alábbi határozatot hozza: 
 
11/2011. (III.21.) bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a „Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 5. számú módosítása”-ról szóló előter-
jesztéssel és határozat-tervezettel egyetért, és javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadásra.  

================== 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
    
    Tárgy: Egyéb bejelentések 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Be kellene határidőzni a rendeletek átnézését, hogy haladjanak.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs; a bizottsági ülést 15,17 órakor be-
zárja. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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