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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 207-18/2011/Ü. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2011. július 
               26-án tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal kistanácskozója 
 
Jelen vannak: Csernák Csilla 
                       Dr. Puliusné Sárdi Mária, (2 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       Barna Sándor képviselı 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Dr. Taricska Tibor bizottsági tag 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a bizottsági ülés minden résztvevıjét. 16,30 órakor megállapítja, hogy a 
bizottsági ülés határozatképes, jelen van 2 fı bizottsági tag. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1.) Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr.sz.  
      rendelet módosítása. 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                    Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
2.) Tájékoztató a Képviselı-testület és bizottságainak munkájáról. 
      Elıadó: 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. 
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1.) Napirendi pont: 
       
      Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) 
                  rendelet módosítására. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
                    Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezi jegyzı asszonyt, hogy a napirendi pontot kívánja –e kiegészíteni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Nem. 
 
Barna Sándor, képviselı 
 
Jegyzı asszonytól kérdezném, hogy a következı összegek mibıl adódnak: 
 
- Településüzemeltetési feladatok: Dologi jellegő kiadások: 1.240 eFt 
                                                     Beruházási kiadások: 3.500 eFt 
- Önkormányzatok felhalmozási kiadásai:  Beruházási kiadások  - 22.868 eFt 
                                                                   Felújítási kiadások    + 22.868 eFt 
- 2010. évi pénzmaradvány elszámolás: 5.677 eFt 
- Dologi kiadások elıirányzatát növelni szükséges: 
        - TÁMOP pályázat kiadásai miatt 5.963 eFt-tal 
        - DAOP elıleg kamatfizetés 1.240 eFt-tal,  
- Támogatásértékő kiadás elıirányzatát növelni szükséges a TÁMOP pályázat miatt 8.959        
   eFt-tal. 
- Gyermekjóléti és családsegítési feladatok: 1.187 eFt. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
- Az 1.240 eFt, DAOP elıleg kamatfizetés. A táblázatban található 1.240 eFt szöveges     
magyarázata a második oldalon található.  
 A piac tervezés, engedélyezés, hatósági díjak: 3.500 eFt. 
- A 2 csoportos óvodabıvítés a költségvetésben  beruházásként került megtervezésre és a 
beruházások elıirányzatának csökkentése szükséges 22.868 eFt-tal, egyben a felújítási 
kiadások elıirányzatának megemelése szükséges a 22.868 eFt-tal. 
- A hivatalnál van + 20 millió Ft. A TÁMOP egy függı, átfutó tételen volt. Mivel annak 
az elszámolása ebben az évben volt, ez kb. 15 millió Ft. Hiába van 20 millió Ft, az átfutón 
volt, a TÁMOP elszámolási kiadása el fogja vinni. Ennek van egy pénzmaradvány 
egyenlege, azt tettük bele.  
 

Dr. Taricska Tibor bizottsági tag 16,45 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 3 fı. 

 
- 2010. évre 4.088 eFt volt erre a célra. Volt kereset kiegészítés, ami jár mind a két 
dolgozónak. A kettı együtt 4.287 eFt. A kiadások, amit a KAPOCS  Segítı Szolgálat 
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megküld, 5.474 eFt. Van egy 1.187 eFt-os különbség, amit szintén a KAPOCS-nak át kell 
utalni.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Népszámlálás mikor lesz? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A népszámlálás október 1-tıl fog indulni. Szeptember végén minden állampolgár kap egy 
felhívást. Lehetıség lesz interneten kitölteni a kérdıívet. Aki nem tölti ki, azt felkeresik a 
számlálóbiztosok. Ennek a személyi és dologi kiadását teljes mértékben megkapja az 
önkormányzat.  
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
Hány embert lehet foglalkoztatni erre? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Úgy tervezzük, hogy 15 számlálóbiztost és 3 felülvizsgálót alkalmazunk. Aki koordinálja, 
az a jegyzı. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ki jöhet szóba? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Olyanokat írtunk össze, akik a választás során a szavazatszámláló bizottságban részt 
szoktak venni. Ismernie kell a községet, szépen kell írnia. Összeállítottunk egy listát, a 
héten keressük fel ıket telefonon. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A felhalmozás és tıke jellegő bevételeknél az ingatlan értékesítésbıl és a BÁCSVÍZ Zrt. 
osztalékából tevıdik össze. A Tisza után amit kapunk, az hol jelentkezik? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
 A Tulajdonosi Közösségnek megy és még nem utalt át egy fillért sem az 
önkormányzatnak. Úgy tudom 4 millió Ft van a számlán. Dönteni kéne, hogy mi legyen 
vele. Dr. Csernus Tibor közös képviselı szerint, ha ide átutalás történik, akkor azt 
különbözı járulékok terhelik. Valami más módon lenne a kifizetés. Az egész 
kérdéskörben majd külön kell tárgyalni.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Az iskolánál májustól nincsen étkezési jegy fizetve a dolgozók számára. A bejárók 
számára a buszjegyek nincsenek térítve. Ezek mikorra kerülnek elszámolásra? 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az intézményfinanszírozást havonta utaljuk az iskola számára. Az –e havit ma utaltuk. 
Vezetve van, hogy mennyit utaltunk át, meg lehet nézni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért is érdekes, mert arról volt szó, hogy a nyári kiadások alacsonyabbak. Most kéne 
utolérni magát az iskolának.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A belsı ellenırzési vizsgálat azt mutatta ki, hogy tartozásállománya az iskolának nincsen. 
A testület is elfogadta ezt a kimutatást. Amennyiben gondolják, megkérjük, hogy újra 
jöjjön ki és nézze meg, hogy van –e lejárt tartozásállomány az iskolánál.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elsı körben kérjük meg Kelemenné Utasi Melinda gazdasági vezetıt, hogy jöjjön át az 
önkormányzathoz és egyeztessük, mi az amit nem tudott kifizetni az iskola.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. 16.) Ktr. sz. rendelet módosításáról szóló elıterjesztést. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
29/2011. (VII. 26.) bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) 
Ktr. sz. rendelet módosításáról szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra.  
 

================== 
 
2.) Napirendi pont: 

 
            Tárgy: Tájékoztató a Képviselı-testület és bizottságainak munkájáról. 
            Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A számok magukért beszélnek.  
A jegyzıkönyvek oldalai és mellékletei: Ezen a téren kellene egy kis önmegtartóztatás a 
képviselıknek is. Egy embert folyamatosan leköt az, hogy a jegyzıkönyveket gépeli. Vagy 
azt a módszert kellene választani; nem korlátozzuk a képviselıket, hogy elmondják a 
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mondanivalójukat, de a végén össze kellene foglalni néhány mondatban, ami szerepeljen a 
jegyzıkönyvben.  Lényegesen lecsökkenne a jegyzıkönyv írására fordított idı.  
A másik pedig az idı: Lehet azt a beszédet rövidebbre fogni, lényegre törıbben, egy-egy 
napirendi pontnál. 
   
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A bizottsági üléseken megtárgyaljuk a napirendi pontokat, de a Tv csak egy részét veszi fel az 
ülésnek. Másnap, amikor a testületi ülés van, azt elejétıl a végéig veszi és  sokszor az jön le a 
nézıknek, hogy  nem szólnak semmit a képviselık.  Azért nem szoktam elmondani a testületi 
ülésen amit a bizottságin megtárgyaltunk, mert az felesleges szócséplés szerintem.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mindig hozzáteszem, hogy a bizottság megtárgyalta, egyetértett vele, vagy nem értett egyet 
vele. Próbálom interpretálni.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A nézıket nem érdekli. Azt látják, hogy csak ülnek a képviselık, nem szólnak semmit.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérhetjük a Trió Tv munkatársait, hogy készítsenek egy összefoglalót a bizottsági ülés 
egy-egy témájáról.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A bizottsági ülés elejét 2-3 percet felvesznek, utána lekapcsolják a kamerát, viszont itt ülnek 
végig. Annak idején Dr. Csernus Tibor küzdött legjobban azért, hogy a bizottsági ülések 
rögzítésre kerüljenek. Decemberben lejár a szerzıdésük, január 1-tıl lehet tisztább lappal 
indítani. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Addig nem lehet ezen módosítani? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megpróbáljuk, hogy legalább lényegi összefoglalókat készítsenek a bizottsági ülésekrıl. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Képviselı-testület és 
bizottságainak munkájáról szóló tájékoztatót.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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30/2011. (VII. 26.) bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a Képviselı-testület és bizottságainak munkájáról szóló tájékoztatóval 
egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 

=============== 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, a bizottsági ülést 17,05 órakor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Kovács Zoltánné  :/                                     /:  Csernák Csilla  :/ 
                         jegyzıkönyvvezetı                                          a bizottság elnöke 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 


