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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 207-28/2011/Ü. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottságának  
               2011. november 14-én 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 
                       Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Taricska Tibor 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a bizottsági ülés minden résztvevıjét, 15,30 órakor megállapítja, hogy a 
bizottsági ülés határozatképes, jelen van 2 fı bizottsági tag.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint, melyet javasol kiegészíteni: 
3.) Napirendi pont: Étkezési térítési díj elengedése iránti kérelem (zárt ülés, amelyrıl külön 
     jegyzıkönyv készült) 
4.) Napirendi pont: Egyéb bejelentések 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1.) Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. 
      számú rendeletének módosítására 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
              
2.) Elıterjesztés a vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 18/2006.(IX.11.) Ktr. 
      számú rendelet módosításáról 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
3.) Étkezési térítési díj elengedése iránti kérelem (zárt ülés) 
      Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
4.) Egyéb bejelentések 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat. 
 
Az Ügyrendi Bizottság a javasolt napirendi pontokkal 2 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – 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. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Leírtuk az elıirányzat módosításra vonatkozó mind a bevétel, mind a kiadási oldal változását. 
Részletesen ismertettük azt, hogy mi indokolja az egyes tételek elıirányzat változását.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A normatív támogatás a bevételi oldalon mibıl tevıdik össze az 5.988 eFt? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A normatív támogatást a költségvetési törvény 3. számú melléklete határozza meg.  
Van év végén október, november körül egy felmérés és ez alapján ki fogják számítani, hogy a 
következı évben mennyi normatíva van. Ezek tervezett adatok. Az önkormányzatnak van 
olyan kötelezettsége, hogy egy évben negyedévente meg kell vizsgálni, hogy ezek a 
mutatószámok milyen mértékben teljesültek. Ez alapján vagy pénzeszközt kell neki 
visszafizetnie, vagy pótigénylésre jogosult. Az adott tárgyévben ezt büntetıkamat nélkül 
megteheti, a következı évben már kamatfizetés terheli. Az 5.988 eFt növelés, itt pénzt 
kapunk. Az óvodánál az ingyenes gyermek étkeztetıknek nem lett bejelentve, az 90-100 fı. 
Ez elég nagy normatív támogatást jelent.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A lényeg, hogy ezt bevételként könyveljük el. A kiadási oldalon a dologi kiadások 2.995 eFt, 
ami nagyobb összeg.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A Németh Péternek a szerzıdése meg lett hosszabbítva, de most vezetjük át. A népszámlálás 
dologi kiadása nem az önkormányzatot terheli. Nekünk attól függetlenül a bruttó elszámolási 
elv alapján mindent meg kell tennünk, hogy ezt a pénzt megkapjuk a központtól. Vettünk rajta 
papírt, nyomtatót, volt telefonköltség, számítástechnikai költség, amit megkaptuk a KSH-tól. 
Ez átfutó kiadásként van itt, mert bele kell vinni mindent a rendeletbe.  
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A személyi jellegő kiadások a Polgármesteri Hivatalnál, 2.135 eFt. Ez egy része a 
bérkompenzáció, a másik rész a népszámlálás.  
 
 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Igen, de a népszámlálókat a KSH fizeti, ez a megbízási díjuk, ami szintén átfutó kiadás.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Németh Péternek a június 30-i döntésünk alapján december 31-ig meghosszabbítottuk a 
szerzıdését 100 eFt + Áfa havidíjért, ami 750 eFt a 6 hónapra. Az elıterjesztésben 945 eFt 
szerepel. Az lenne a kérdésem, hogy ennek mi az oka, mert el kell mondani, hogy egy 
tiszaalpári önkormányzati képviselı a négy éves ciklusában kap kb. 720 eFt fizetést. Németh 
Péter 945 eFt-ot kap fél év alatt, amiért kíváncsi vagyok, hogy mit tesz le az asztalra. Úgy 
hallottam, hogy igen bevonja a hivatali dolgozókat a munkába, sok mindent rájuk sóz abból a 
feladatból, amit neki kellene elvégezni. Úgy ítélem meg, hogy ha valakit mi alkalmazunk, 
hogy végezze el a feladatát igen komoly összegért, akkor ez skandalum.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Valószínő, hogy a plusz órák is be vannak tervezve azért, hogy legyen rá keret. Ez nem azt 
jelenti, hogy ki is lesz neki fizetve. Kötelezettséget úgy lehet vállalni, hogy van rá keret. Ezt 
holnapra a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésére pontosítom.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.16.) Ktr. 
számú rendeletének módosításáról szóló elıterjesztést.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
37/2011. (XI. 14.) 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. 
 

================= 
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2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 18/2006. (IX.11.)  
                 Ktr. számú rendelet módosításáról. (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Ezt a BÁCSVÍZ Zrt. számította ki, beleépítettük a rendeletbe. Maga a rendelet a most 
hatályos 2007. és 2011. év között határozza meg az alapdíjat. 2007-ben volt módosítva a 
2006-os rendelet. Akkor egy számítás alapján 2011-ig megállapította a BÁCSVÍZ Zrt. a víz 
hatósági díját. Mivel ez most lejárt, ezért kellene a 2012. évre is meghatároznia a testületnek a 
BÁCSVÍZ Zrt. elıterjesztése alapján a víz havi díját.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Találunk a 2. oldalon egy 343 Ft-os vízdíjat, amely Áfa nélküli. A megállapodásban pedig 
találunk egy ugyanúgy Áfa nélküli 293 Ft-os összeget. Melyik a valós? 
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
A rendeletben  hatósági díjat állapítunk meg, ami 343 Ft/m3, de a BÁCSVÍZ Zrt. eddig sem a 
hatósági vízdíjakat, hanem annál alacsonyabb árakat alkalmazott. Ez elıtt is érvényben volt 
egy ilyen megállapodás. El kell fogadni egyszer a rendelet-tervezetet és a határozat-tervezetet 
is, hogy ezt a megállapodást a polgármester úr írja alá. Ami a lakosság részérıl fizetendı az 
293 Ft, plusz a rendeletben a hatósági alapdíj része.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Az újfalusi kútról jön ez a víz. Hogy lesz ez kompenzálva a falusiaknak? Jut –e vissza jutalék 
a tiszaalpári Önkormányzatnak? 
Minden évben visszaoszt valamit a BÁCSVÍZ Zrt., de ahogy a vízdíjak emelkednek nem 
kellene többet visszaosztania? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Azért emelkedik, mert neki is több a költsége. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ha mi többet fizetünk, akkor osszon többet vissza.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az elıterjesztésben le van írva, hogy miért lett az emelés. Ha neki több a kiadása, akkor nem 
tud visszaosztani. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mennyire van ırizve ez a kút, mennyire van lezárva? 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
İrzés ott nincs. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Kinek a kompetenciája ezt lezárni? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Holnapra a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésre meghívjuk a BÁCSVÍZ Zrt. képviselıjét 
a bıvebb tájékoztatás céljából. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 18/2006. (IX.11.) Ktr. 
számú rendelet módosításáról szóló elıterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsági ülésre legyen meghívva a BÁCSVÍZ Zrt. képviselıje a bıvebb 
tájékoztatás céljából.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
38/2011. (IX. 11.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 18/2006. (IX. 11.) Ktr. 
számú rendelet módosításáról szóló elıterjesztéssel egyetért azzal a kiegészítéssel javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésre legyen 
meghívva a BÁCSVÍZ Zrt. képviselıje a bıvebb tájékoztatás céljából. 
 

================ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Étkezési térítési díj elengedése iránti kérelem. (zárt ülés, melyrıl külön  
                 jegyzıkönyv készült) 
     Elıadó:   Dr. Vancsura István polgármester 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szeretném megkérni a jegyzı asszonyt, nézzen utána, hogy a Tiszaalpári Hírmondó esetében 
mennyibe kerülne színesben nyomtatni az újságot. 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Csak a fénykép legyen színes és a fıcím? 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Igen és az újságcikk címek is más színőek legyenek.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Kérünk erre árajánlatot a nyomdától. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, a bizottsági ülést 16,05 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 

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


