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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 207-23/2011/Ü. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottságának  
               2011. szeptember 20-án tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal kistanácskozója 
 
Jelen vannak: Csernák Csilla 
                       Dr. Puliusné Sárdi Mária (2 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       Barna Sándor képviselı 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Taricska Tibor 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a bizottsági ülés minden résztvevıjét. 15,05 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. 
     számú rendeletének módosítására. 
     Elıadó: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
2.) Elıterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı 
     házasságkötés továbbá az anyakönyvvezetı rendkívüli munkavégzésének szabályairól 
     szóló rendelet megalkotása. 
     Elıadó: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
3.) Elıterjesztés a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
     szóló 5/2000.(IV.28.) Ktr. sz. rendelet módosítására. 
     Elıadó: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
4.) Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról.  
     Elıadó: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
5.) Javaslat a közmeghallgatás idejére, napirendi pontjaira. 
     Elıadó: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
6.) Egyéb bejelentések 
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7.) Önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelem 
      (zárt ülés). (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat. 
 
A bizottság a javasolt napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy:  Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.16.) Ktr. 
                  számú rendeletének módosítására. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
 Az önkormányzat a kiadások között 24.635 eFt céltartalékot különít el, tehát jelen pillanatban 
ennyi a céltartalék. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Most nincs semmilyen tartalék változás, az egyik jogcímrıl át kell vezetni a másikra. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Az a lényeg, hogy 24.635 eFt a céltartalék, az általános tartalék pedig 2.256 eFt.  
A céltartalék és az általános tartalék között mi a különbség? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az általános tartalék az egy nem várt kiadásra elkülönített összeg. A céltartalék az 
folyamatosan csökken, például ebbıl lett a 2 csoportos óvoda is. Ez is csökkentette a 
céltartalékot.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A Pejtsik hagyaték pedig 13.884 eFt. Ez a kamattal növelt összeg? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
 Van egy felhasználási javaslat a pénzeszközökre. A Pejtsik hagyaték vonatkozásában a 
13.884 eFt után 800 eFt hozamot tervezünk. Tehát az én olvasatomban a 13.884 eFt a tıke, 
azután a hozam 800 eFt, illetve tıkecsökkenés miatt 700 eFt.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. 
számú rendeletének módosításáról szóló elıterjesztést.  
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Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
31/2011. (IX. 20.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. 
számú rendeletének módosításáról szóló elıterjesztéssel egyetért, és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra.  
 

=============== 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül 
                 történı házasságkötés,  továbbá az anyakönyvvezetı rendkívüli munkavégzésének  
                 szabályairól szóló rendelet megalkotása. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Eddig nem kértünk pénzt. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötések esetén bruttó 5000,- 
Ft-ot kérnénk. A Mővelıdési Ház is hivatali helyiségnek számít.  
Az anyakönyvvezetı bruttó 3000,- Ft-ot kap. Egyébként a házasságkötések száma sajnos 
erıteljesen csökkenı tendenciát mutat. A költségvetést ez nem fogja megterhelni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A hivatalon kívüli házasságkötéseknél az 5000,- Ft az önkormányzat számlájára megy. A 
3000,- Ft az anyakönyvvezetı díja? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az anyakönyvvezetı mindenképpen kap 3000,- Ft-ot, akár a hivatali helyiségben van, akár 
kívül. Ha ki kell menni hivatali helyiségen kívül, az bruttó 5000,- Ft-ot képez. Ezek minimális 
díjak.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı 
házasságkötés, továbbá az anyakönyvvezetı rendkívüli munkavégzésének szabályairól szóló 
rendelet megalkotásáról szóló elıterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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32/2011. (IX. 20.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül 
történı házasságkötés, továbbá az anyakönyvvezetı rendkívüli munkavégzésének 
szabályairól szóló rendelet megalkotásáról szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra.  

================ 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni 
                 ellátásokról szóló 5/2000.(IV.28.) Ktr. sz. rendelet módosítására. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A lakásfenntartáshoz törvényi kötelezettségre, a közgyógyellátáshoz képviselıi indítványra 
készült a rendelet módosítás.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Valamelyest meg fog emelkedni a kérelmezık száma. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Ha nagyon megemelkedne, a jövı évi költségvetésben ezt lehet kompenzálni.  
A gázfőtési költségeket eddig az állam fizette, most áttették az önkormányzathoz. A 
lakásfenntartás nem 100 %-ban támogatott. Jelenleg az önkormányzatra van téve egy nagy 
pénzügyi teher.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A 8 239 eFt-nak bizonyos részét megkapjuk normatívában. Eddig ez nem így volt.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az a baj, hogy meg fog nıni az összkiadás. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló 5/2000.(IV.28.) Ktr. sz. rendelet módosításáról szóló elıterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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33/2011. (IX.20.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló 5/2000.(IV.28.) Ktr. sz. rendelet módosításáról szóló elıterjesztéssel egyetért és 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

================ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Menyhárt Anett, jegyzı 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás szabályszerő mőködéséhez szükséges személyi kiadások 
168.600,- Ft/hó. Ha elfogadjuk, 700 eFt mínusz az önkormányzati költségvetésbıl.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Úgy tudom, hogy a polgármester úr beszélt a többi polgármesterrel és úgy döntöttek, hogy ezt 
így nem fogadják el ebben a formában.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Ez sok pénz, a többi önkormányzatnak is, nem csak nekünk.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Várni kellene ezzel a jövı évig. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról szóló 
elıterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
34/2011. (IX.20.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a Gyermekjóléti Szolgálat személyi feltételeinek biztosításáról szóló 
elıterjesztéssel a pénzügyi lehetıségeket figyelembe véve nem ért egyet. Kéri a Képviselı-
testületet, hogy vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy hogyan lehetne ezt a feladatellátást 
változatlan formában, kiadás nélkül ellátni.  
 

================= 
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5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Javaslat a közmeghallgatás idejére, napirendi pontjaira. 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A közmeghallgatás javasolt idıpontja: november 25. (péntek) 17,00 óra.  
Van –e a napirendi pontra javaslat? 
Csernák Csila, a bizottság elnöke: 
 
A pénzügyi lehetıség elég tág fogalom, beleférhet a szennyvízberuházás is.  
Még egy napirendi pont lehet a közbiztonság helyzete Tiszaalpáron.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Akkor elsı napirendi pont lesz: Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetérıl. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ide be lehetne tenni a kamerarendszert, mert addigra elkészülnek, ha minden jól megy. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a közmeghallgatás idejére, napirendi pontjaira szóló javaslatot. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
35/2011. (IX.20.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 13. §-a alapján 2011. november 25. (péntek) 
17:00 órában határozza meg a közmeghallgatás idıpontját. Helye: Mővelıdési Ház.  
 
A közmeghallgatás napirendi pontjai: 
 
1. Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetérıl. 
     Elıadó: Timafalvi László rendırkapitány 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évben végzett munkájáról, költségvetésérıl. 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
3. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi terveirıl, beruházásairól, pénzügyi lehetıségeirıl 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
4. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások. 
 

================ 
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6. Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a bizottsági ülés zárt ülés keretében folytatódik. 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


