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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 210-13/2012/Ü. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottságának 
               2012. április 17-én 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 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Taricska Tibor 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Bartók István alpolgármester 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a bizottsági ülés minden résztvevıjét. 15,22 órakor megállapítja, hogy a 
bizottsági ülés határozatképes, jelen van 2 fı bizottsági tag. 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló rendelet megalkotására 
      Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
2. Elıterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl szóló 
      rendelet módosítására 
      Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
3. Elıterjesztés a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 7/2006. (III. 31.) számú 
      rendelet módosításáról 
      Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
4. Egyéb bejelentések 
 
5. Kérelem önkormányzati lakás biztosítása tárgyában (zárt ülés) 
      Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat. 
 
Az Ügyrendi Bizottság a javasolt napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Elıterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló rendelet megalkotására 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
    Elıadó: dr. Vancsura István polgármester, dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadja a szót a polgármester úrnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jönnek a levelek sorozatosan a kocsmák környékérıl. Úgy gondoltuk, hogy legalább ezzel, 
hogy maximalizáljuk a nyitva tartást, elérhetı lesz valamelyest a lakosság nyugalma. Hét 
közben 2200 óráig, hétvégén 2400 óráig lennének nyitva. Évente 6 alkalommal rendezvényt 
tarthatnak, amit 8 nappal a rendezvény megkezdése elıtt be kell jelenteni, illetve 
szilveszterkor reggelig lehetnek nyitva.   
 

Bartók István alpolgármester 15,24 órakor megérkezett a bizottsági ülésre. 
 

Sajnos úgy gondolom, hogy nem fogjuk tudni teljes mértékben megoldani vele a problémát, 
mert ezek az atrocitások többnyire az utcán zajlanak és arra az üzletvezetınek nem nagyon 
van befolyása. Onnantól kezdve a rendırségre és a polgárırségre tartozik. A nyitvatartási 
idıvel egy lépést tettünk ebben az ügyben és majd meglátjuk az eredményét. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Ezzel van nekem is gondom, hogy ez így nagyon jó, ahogy be van szabályozva, csak ki fogja 
ezt betartatni? Eddig is be volt szabályozva és szerintem nem nézte senki, mert akkor nem 
fordulhattak volna elı ilyen dolgok, amiket bejelentettek többszörösen. Ezt figyelni kellene. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ki lesz részükre küldve a testület döntésérıl az értesítés a nyitvatartásról. Az lenne a 
kérdésem a jegyzı asszony és a polgármester úr felé, ki fogja ellenırizni, hogy 2200 óra után 
senki ne legyen a kocsmákban. Ha itt lesz Timafalvi kapitány úr április 27-én a 
közmeghallgatáson, és ha ez rendırségi hatáskör, akkor ott mindenki füle hallatára a kapitány 
urat meg kell kérni arra, hogy a körzeti megbízottak ezt ellenırizzék. Ha elmúlik 2200 óra és 
nyitva vannak, akkor annak legyen szankciója.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A szabálysértési hatáskört április 15-tıl átvette a kormányhivatal. Pár évvel ezelıtt volt olyan, 
hogy a polgármesteri hivatal, a fogyasztóvédelem, a rendırség együtt razziázott nem közölt 
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idıpontban. Egyszer-kétszer biztos kell razziát tartani, hogy legyen foganatja, amit a 
rendırséggel kell egyeztetni, úgy hogy ne szivárogjon ki az idıpont.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az a gond, hogy a rendırnek bejelentési jogköre van csak, a kormányhivatal tud  intézkedni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ha a testület meghozza a rendeletet, akkor az érintettek ki lesznek értesítve. Azt javaslom, az 
értesítésben legyen benne, hogy kérnénk a nyitvatartás betartását. Razziaszerően 
ellenırizhetik, és amennyiben nem tartják be, szankciót lehet alkalmazni. Ennek gátat szabni 
máshogy nem lehet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Igazából több a vendéglátó egység, az elıterjesztésben csak az érintettek lettek felsorolva, de 
mindenkinek ki lesz küldve a testület döntése. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjérıl szóló rendelet megalkotására 
szóló elıterjesztést. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
8/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló rendelet 
megalkotására szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

================= 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl 
                 szóló rendelet módosítására 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadja a szót Dr. Menyhárt Anett jegyzı asszonynak. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az elsı féléves munkatervben benne van, emiatt került sor a rendelet módosítására. Módosító 
javaslat nem érkezett a képviselıktıl, így a törvény van a rendelettel összehasonlítva.  
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Két dolgot módosítottunk a rendelet-tervezetben: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a 
régi neve szerepelt benne, ez lett módosítva, illetve az 5. sz. melléklet tartalmazott több olyan 
ingatlant, amit azóta a testület értékesített. Egy frissebb lista kerülne az 5. sz. melléklet 
helyébe.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Az eredeti rendeletet nem volt módomban átnézni, az egy hosszabb lélegzetvételő dolog. Az 
lenne a módosító javaslatom, hogy ha valaki módosító javaslatot szeretne tenni az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl szóló rendelet kapcsán, 
akkor legalább 1 hónapos határidıt adjunk rá, hogy ezt megtehesse. Elég sőrőn téma a 
lakásrendelet.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A jogcímeket is meg kellene nézni, hogy jogosan lakik –e ott. A bérleteknél, hogy meddig 
terjed és a szerzıdése mire szól. A bérleti díjnál is el kell dönteni, hogy melyik az, ami piaci 
alapon van, melyik az, ami szociálisan van, melyik ami szolgálati jelleggel. Ezt a három 
kategóriát mindenképpen bele kellene a rendeletbe tenni.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Legyen egy idıpont, amikorra érkezzenek be írásban a módosító javaslatok a képviselıktıl, 
hogy legyen idı a következı testületi ülésre elkészíteni. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az elıterjesztés most ne legyen elfogadva. 2012. május 04. 12,00 
óráig küldjék meg a képviselık a jegyzı részére írásban a módosító javaslatukat az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl szóló helyi rendeletre 
vonatkozóan.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
9/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl szóló rendelet módosítására szóló elıterjesztést ne 
fogadja el. 2012. május 04. 12,00 óráig küldjék meg a képviselık a jegyzı részére írásban a 
módosító javaslatukat a helyi rendeletre vonatkozóan.  
A javaslatok megküldését követıen a Képviselı-testület tájékoztatása a következı rendes 
testületi ülésen történjen meg. 
 

================== 
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3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 7/2006. (III.31.) 
                 számú rendelet módosításáról 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadja a szót Dr. Menyhárt Anett jegyzı asszonynak. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Elírás történt a rendelet-tervezetben, ezért elnézést kérek. A 13. §. (1) bekezdésében a rendelet 
8. §-a nem veszti hatályát, azt ki kell venni belıle. Helyesen így szól: 
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével 
egyidejőleg a 9. §. (1) bekezdése hatályát veszti.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Vajúdik ez a kérdés, amióta Bársony Istvánnak megszőnt az önálló tevékenysége. Elıtte is  
közösségi színtérként mőködött, tehát a hivatalhoz be volt szakfeladatként hozva, így 
mőködött, nem önálló intézményként. Erre nincs státusz, gyakorlatilag minden rendezvény 
valamilyen módon meg van szervezve, vannak szervezıi.  
Mindaddig, amíg el nem dıl az iskola sorsa, a könyvtár sorsa, addig nem látom célszerőnek, 
hogy változtassunk ezen a dolgon. A késıbbiekben pedig pénzügyi akadályai lesznek, mert 
egy intézmény vezetıjének valamilyen bért kell fizetni, ha csak 4 órában látja el, akkor is. 
A jelenlegi formának ez így szerintem megfelel ahogy most mőködik a Mővelıdési Ház.  
Amire igény lenne, az a disconak a kérdése, mert az nincs megoldva a településen. A 
fiataloknak lenne egyfajta szórakozási lehetısége, amit a Mővelıdési Házban meg lehetne 
oldani.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Kecsıéknél is volt az alaksorban disco helyiség. Mőködött is és mégis megszőnt. 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Alkalomszerően lehetne ilyet szervezni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Aki a zenét adja, az felelne érte, szabályozott feltételek között. Megnéznénk azt is, hogy 
kapunk –e engedélyt alkalmi büfé árusításra. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 7/2006. (III. 31.) Ktr. 
számú rendelet módosításáról szóló elıterjesztést azzal, hogy a rendelet-tervezet 13. §. (1) 
bekezdésébıl kerüljön ki a rendelet 8. §-a. Helyesen: 13. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése 
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napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a rendelet 9. §. (1) bekezdése 
hatályát veszti.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
10/2012. (IV. 17.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról szóló 7/2006. (III. 31.) 
Ktr. számú rendelet módosításáról szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra azzal, hogy a rendelet-tervezet 13. §. (1) bekezdésébıl kerüljön ki a 
rendelet 8. §-a. Helyesen: 13. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet 
hatálybalépésével egyidejőleg a rendelet 9. §. (1) bekezdése hatályát veszti.  
 

================= 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Az üzemorvosi szerzıdés felülvizsgálata megtörtént –e, amit az elızı, illetve azt megelızı 
testületi ülésen javasoltam, illetve kértem.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elıvesszük a szerzıdést, megnézzük, hogy milyen lehetıség van a felbontására. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, a bizottsági ülés 15,45 órakor zárt ülés keretében 
folytatódik tovább.  
 

K.m.f. 
 
 
 

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