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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 210-18/2012/Ü. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottságának 
               2012. május 30-án tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Csernák Csilla 
                       Dr. Puliusné Sárdi Mária, Dr. Taricska Tibor (3 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Bársony Lajos aljegyzı 
                       Bartók István alpolgármester 
                       Barna Sándor képviselı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a bizottsági ülés résztvevıit, 16,05 órakor megállapítja, hogy a bizottsági 
ülés határozatképes, jelen van 3 fı bizottsági tag. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközség 2011. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
    feladatok ellátásának átfogó értékelésérıl 
    Elıadó: Bársony Lajos aljegyzı 
2. Elıterjesztés az önkormányzati rendeletekben leírt szabálysértési tényállások 
    hatályon kívül helyezésére 
    Elıadó: Bársony Lajos aljegyzı 
3. Elıterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl 
    szóló rendelet módosítására 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Bársony Lajos aljegyzı 
4. Egyéb bejelentések 
5. Elıterjesztés Tiszaalpár, Hunyadi u. 16. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti 
    szerzıdés meghosszabbítására (zárt ülés) 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Ahol a meghívóban elıadóként Dr. Menyhárt Anett szerepel, távollétében Bársony Lajos 
aljegyzı az elıadó. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat. 
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Az Ügyrendi Bizottság a javasolt napirendi pontokkal 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközség 2011. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
                 feladatok ellátásának átfogó értékelésérıl 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Bársony Lajos aljegyzı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tegnap a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk. 
Van-e ezzel kapcsolatosan hozzászólás? 
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
Marad minden a régiben? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyelıre igen. A jövı évre vonatkozóan még nem tudjuk, hogy a Kistérség marad-e. 
Többször felmerült már, hogy önállósodjunk, igazából itt meg vannak a feltételek. A második 
félévben megnézzük, hogy azok a jogszabályok, amik majd nyáron megjelennek, azokból 
hátha okosabbak leszünk. Ha mi kiválnánk a gyermekjóléti szolgálattal a Kistérségbıl, 
valószínő összecsuklana, mert nemrég vált ki belıle Kunszállás, Petıfiszállás.  
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen felmerült a gyerekek orvosi igazolásával 
kapcsolatban, hogy ha valami probléma van, akkor a gyerekek elég hamar kapnak orvosi 
igazolást. Gondolom, ez az igazolás arról szól, hogy megjelent a rendelıben és nem arról, 
hogy ha nem állapítható meg olyan betegség, akkor az igazolás, amit ı kaphat erre, azzal 2-3 
óra múlva lehet menni iskolába.  
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
A 14 év feletti korosztályból nagyon minimális személy van, aki helyben jár iskolába. 
Ha valaki reggel nem érezte jól magát és 10 óra körül bejut a rendelıbe, 11 órára kiderítjük, 
hogy nincs baja, azt a gyereket aznapra már nehéz elküldeni. 
A kicsiknél nagyobb, a nagyoknál kisebb az esély arra, hogy néhány óra alatt is változhat az 
állapota, aznap már nem nagyon szoktuk beküldeni az iskolába.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Azt gondolom, hogy a miatt szaporodik fel a sok hiányzás, hogy hány napra írja ki az orvos.  
Mert ha kicsit kapart a torkunk, akkor három napra mi is ki voltunk írva mindig. Ezeknek a 
gyerekeknek, akik ebbıl rendszert csinálnak, így szaporodik össze a sok hiányzás.  
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
Ez most már pénzre megy, elvonják a támogatásukat. 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Egy gyermeket vettünk védelembe 2011-ben, melynek oka 50 órát meghaladó iskolai 
hiányzás. Engedi-e a törvény azt, hogy ne kelljen megvárni az 50 órás igazolatlan hiányzást? 
Semmiféle szankcióval nem jár a család esetében. Sajnos ezek a családok csak a 
pénzmegvonásból értenek. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
A gyermekvédelmi törvény és a végrehajtási rendelet beszabályozza, hogy bizonyos hiányzás 
után már az iskolának jelezni kell, és el kell kezdeni a védelembe vételi eljárást.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Azért ezek a gyerekek ingyen kapják a tankönyvet, az étkezést, a kirándulást, csak iskolába 
kellene nekik járni. Kinevelünk egy olyan társadalmi réteget, aki mindent ingyen kap és 
semmit nem kell neki érte tenni.  
Azt kérdezném aljegyzı úrtól, hogy engedi-e azt a törvény, hogy 5-10 óra igazolatlan 
hiányzás után szankcionálják a családot. Mit engedélyez a törvény? Ellevelezget egy ideig az 
iskola és az önkormányzat, csak addigra évvége van.  
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
A következı testületi ülésre összeállítjuk erre a választ.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Rendben van.  
 
- Szavazásra bocsátja a Tiszaalpár Nagyközség 2011. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
feladatok ellátásának átfogó értékelésérıl szóló elıterjesztést. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
11/2012. (V. 30.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a Tiszaalpár Nagyközség 2011. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
feladatok ellátásának átfogó értékelésérıl szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 

=================== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzati rendeletekben leírt szabálysértési tényállások 
                 hatályon kívül helyezésére (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Bársony Lajos aljegyzı 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szintén tárgyalta tegnap a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, elfogadásra javasolta. 
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
Elsı körben a szabálysértési szankciókat kivesszük az érintett rendeletekbıl, amikor 
konkrétan megjelenik a végrehajtási rendelet, akkor visszaépítjük a szankciókat azokba a 
rendeletekbe.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzati rendeletekben leírt szabálysértési tényállások hatályon 
kívül helyezésérıl szóló elıterjesztést. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
12/2012. (V. 30.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzati rendeletekben leírt szabálysértési tényállások 
hatályon kívül helyezésérıl szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra. 
 

==================== 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl 
                 szóló rendelet módosítására  
                 (Írásos anyag az áprilisi ülésen kiküldésre került) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Bársony Lajos aljegyzı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A tegnapi Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen részletesen tárgyaltuk, azonban döntés 
nem született. 
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
Dr. Vancsura Zoltán képviselı úr szóban elıterjesztette a módosító javaslatait, de a rendelet 
módosításának van egy eljárása. Az SzMSz szerint ezt véleményezni kell elıtte jegyzınek, 
bizottságoknak, tehát ezen az eljáráson ennek végig kell menni.  
A jegyzıkönyv tartalmazni fogja a módosító javaslatait, az alapján átnézzük és a következı 
testületi ülésre beterjesztjük. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is az elnapolás mellett 
döntött.  
 
 
 
 



 6 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyáltalán az önkormányzati rendeleteket nyilvánvaló, hogy a jegyzı az, aki elıkészíti. 
Próbálom javasolni a jegyzı asszonynak, hogy egy jogi szakértıt vegyen igénybe, aki ezt 
kompletten átnézi. A rendeletünkben nagyon régi paragrafusok vannak, azóta változtak a 
jogszabályok is. Ez a rendelet már többször került terítékre, azt gondolom, hogy erre azért kell 
egy kis idı, amíg ez ilyen formában el fog készülni és a testület elé vissza tud kerülni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ez megütötte a fülemet, hogy a jegyzı asszonynak javasolja a polgármester úr, hogy jogi 
szakértıt vegyen igénybe. Ez olyan, mintha egy orvos egy másik orvostól kérne véleményt. 
Van egy jogász végzettségő jegyzınk ezt tanulta öt évig.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Így nagyon egyszerőnek tőnik, de ez ennél sokkal bonyolultabb, annál is inkább, mert a jogi 
szakma is eléggé specializálódott egy-egy területre. Egyébként is, ezt már évek óta 
mondogatom, hogy hiányzik a testületnél egy független jogász, aki nincs elkötelezve egy 
adott ügyben.   
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Szerintem minden önkormányzatnál van olyan, aki bizonyos segítséget tud adni jogi 
ügyekben, idınként nem ártana nekünk sem.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Olyan, hogy független jogász, olyan nincs. Idejön a jogász az önkormányzathoz, akkor 
gondolom, olyan jogász fog idejönni, akit a polgármester úr kért fel. Onnantól ez a jogász már 
nem független. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szükség lenne rá, meggyızıdésem a mai napig. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a Képviselı-testület bízza meg a jegyzı asszonyt azzal, hogy 
azokat a javaslatokat figyelembe véve, amiket Dr. Vancsura Zoltán képviselı tett, a helyi 
lakásbérleti rendeletünket nézze át, és a jelenlegi jogszabályok szerint aktualizálja.  
Ezt követıen terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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13/2012. (V. 29.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy bízza meg a jegyzı asszonyt 
azzal, hogy azokat a javaslatokat figyelembe véve, amiket Dr. Vancsura Zoltán képviselı tett 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen, a helyi lakásbérleti rendeletünket nézze át, és a 
jelenlegi jogszabályok szerint aktualizálja.  
Ezt követıen terjessze a Képviselı-testület elé. 
 

=================== 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezném, hogy az üzemorvosi szerzıdésnek a felülvizsgálata hol tart? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ott van az asztalomon. Eddig azért vártunk rá, mert voltak olyanok, akik a régi rendszer 
szerint szerették volna, de most már semmi akadálya nincs annak, hogy ezt a szerzıdést 
felmondjuk.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
Tegnap a bizottsági ülésen beszéltünk a Halászati Közösséggel kapcsolatban és Dr. Vancsura 
Zoltán képviselı úr említette, hogy szerinte ügyrendi kérdés az, hogy Dr. Csernus Tibor 
képviselı úr képviselıi státusza és a közös képviselıi státusz mennyire etikus és mennyire fér 
össze jogilag. Az Ügyrendi Bizottságtól kérnék erre állásfoglalást. 
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
Javaslom az Ügyrendi Bizottságnak, kezdeményezze a Képviselı-testületnél, hogy ezt 
vizsgálja meg. Elıször az Ügyrendi Bizottságnak kell ezt a javaslatot elfogadni és továbbítsa 
a Képviselı-testület felé.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amióta kiterjesztették a halászati jogot a Nagy tóra, azóta az állami tulajdonnak a képviselete 
ebben a testületben domináns. Dr. Csernus Tibor ezt képviseli, holott nekünk teljesen más az 
érdekünk. Neki, mint önkormányzati képviselınek szembesülni kell sokszor olyan ténnyel, 
ami önkormányzati érdeket sért. Nekünk egyáltalán nem érdekünk az, hogy egy ilyen nagy 
halászati közösségben legyünk benne, ahol a két település összesen 40 %-kal bír, úgyis az 
érvényesül, amit az állam képvisel. Ennek a vezetését vállalni egyrészt úgy gondolom, hogy 
mindenképpen etikátlan, mert más érdeket kell adott esetben képviselni. Másodsorban meg 
kell nézni azt, hogy ez kimeríti-e az összeférhetetlenség fogalmát, vagy csak erkölcsileg 
összeférhetetlen. Mindenképpen a mi érdekeinket nem kellı súllyal tudja képviselni, például a 
40 %-os szavazati arány miatt sem. 
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Bartók István, alpolgármester: 
 
Két érdeket teljes energiával nem lehet képviselni, másképp fogalmazva, két urat nem lehet 
szolgálni egyszerre. Nem szívesen látom ıt ott, mert én személy szerint nem küldtem ıt oda 
és nem látom, hogy valamit is tenne az önkormányzat érdekében. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az Ügyrendi Bizottság kérje fel a jegyzı asszonyt, hogy az 
összeférhetetlenségi felvetést vizsgálja meg Dr. Csernus Tibor képviselı úr képviselıi 
státuszát és a Halászati Közösségben lévı közös képviselıi státuszát illetıen.  
Ennek eredményérıl tájékoztassa az Ügyrendi Bizottságot. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
14/2012. (V. 30.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság felkéri a jegyzı asszonyt, hogy az összeférhetetlenségi felvetést 
vizsgálja meg Dr. Csernus Tibor képviselı úr képviselıi státuszát és a Tulajdonosi 
Közösségben lévı közös képviselıi státuszát illetıen. 
Ennek eredményérıl tájékoztassa az Ügyrendi Bizottságot.  
 

==================== 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több bejelentés, hozzászólás nincs, a bizottsági ülés 16,40 órakor zárt ülés keretében 
folytatódik tovább.  
 

K.m.f. 
 
 
 

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