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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 210-25/2012/Ü. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottságának 
               2012. július 30-án tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Csernák Csilla, 
                       Dr. Puliusné Sárdi Mária (2 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Bársony Lajos aljegyzı 
                       Barna Sándor képviselı 
                       Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Taricska Tibor 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 16,35 órakor megállapítja, hogy a bizottsági ülés 
határozatképes, jelen van 2 fı bizottsági tag. 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Bársony Lajos aljegyzı 
 
2. A Képviselı-testület és bizottságainak 2012. évi I. féléves munkájának értékelése 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
3. Egyéb bejelentések 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
Az Ügyrendi Bizottság a javasolt napirendi pontokkal 2 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
 



 3 

1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester, Bársony Lajos aljegyzı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót Bársony Lajos aljegyzı úrnak. 
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
A költségvetési rendelet módosítására egy összefoglalót állítottak össze a kolleganık, az eltelt 
idıszakban történt központi intézkedések és a testületi határozatok alapján.  
Új tételek nincsenek benne, ezt kell a rendeletbe átvezetni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha a számokat összevetjük, akkor látjuk, hogy a plusz bevételünk 9.800 e Ft, a plusz kiadás 
pedig 19.965 e Ft. Ennek a különbsége mínusz 10 millió Ft, de ebbıl majdnem 9 millió Ft az 
ökoturisztikai pályázatnak az a része, ami visszatérül, ha nyer a pályázat. Amennyiben nem 
nyer, akkor várjuk a következı pályázati lehetıséget és ismételten be fogjuk adni a pályázatot.  
Így kb. 1 millió Ft-os különbség mutatkozik mínuszban. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására szóló 
elıterjesztést. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
22/2012. (VII. 30.) sz. bizottsági határozat 
 
Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására 
szóló elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

===================== 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: A Képviselı-testület és bizottságainak 2012. évi I. féléves munkájának értékelése 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadja a szót Dr. Vancsura István polgármester úrnak. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselı-testület és a bizottságai elég sokat dolgoztak. Sokszor kellett rendkívüli testületi 
ülést is tartani és a napirendek száma is sok volt. Azt gondolom, hogy a második félévben 
sem fogunk unatkozni. Megpróbáljuk a lehetı legrövidebb idıre korlátozni a hozzászólásokat, 
de a megfelelı tájékoztatást meg kell adni a testületnek és a bizottságoknak is. 
Adott esetben hosszan idızünk egy-egy témánál. Lehet, hogy egy kicsit jobban be kellene 
tartani a helyi szabályzatainknak megfelelıen azokat az idıpontokat, amik le vannak írva az 
SzMSz-ben. A következı idıszakban fontos lesz odafigyelni erre. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen a bizottság SzMSz-ének a módosítását fogom 
javasolni. A hozzászólási idık a Képviselı-testület hozzászólási idejéhez idomulnak, az elsı 
hozzászólás 5 perc, a második hozzászólás 2 perc.  
Olyan javaslattal fogok élni, hogy a bizottsági ülésen, vagy üléseken az elsı hozzászólás 3 
perc legyen, a második hozzászólás pedig 2 perc, ami egyben is kivehetı.  
Úgy gondolom, hogy aki 3 perc alatt nem tudja elmondani a gondolatait egy napirend kapcsán 
az már félrebeszélésnek is mondható. Van egy-két képviselıtársunk, aki néha elragadtatja 
magát, ezért fogom a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen ezt a javaslatomat megtenni. 
A bizottsági tagok, polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı részére 3 + 2 perc, a 
tanácskozási joggal résztvevık részére 3 perc, a lakosság részérıl 2 perc lenne a hozzászólási 
idı.  
Polgármester úrtól kérném, hogy ha a testületi ülésen meg is hagyjuk az 5 + 2 perces 
hozzászólási idıt, akkor az mindenkire legyen mérvadó. Tudom, hogy ezt nehéz betartatni, de 
én is jobban oda fogok figyelni erre.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ez szerintem is jó gondolat, én is támogatom.  A 3 + 2 perc nyilván úgy lesz, hogy lehetısége 
van a képviselınek bizottsági ülésen is az 5 percet kihasználni és a Képviselı-testületi ülésen 
is.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha a testület jóváhagyja a javaslatot, akkor az SzMSz-ünk megfelelı pontját módosítani kell.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Képviselı-testület és bizottságainak 2012. évi I. féléves munkájáról 
készült kimutatást, valamint a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítására szóló javaslatot az alábbi tárgykörben:  
A bizottsági üléseken az elsı hozzászólás 3 perc legyen, a második hozzászólás pedig 2 perc, 
ami egyben is kivehetı.  
A bizottsági tagok, polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı részére 3 + 2 perc, a 
tanácskozási joggal résztvevık részére 3 perc, a lakosság részérıl 2 perc lenne a hozzászólási 
idı.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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23/2012. (VII. 30.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a Képviselı-testület és bizottságainak 2012. évi I. féléves munkájáról 
készült kimutatással egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását 
javasolja az alábbi tárgykörben: 
A bizottsági üléseken az elsı hozzászólás 3 perc legyen, a második hozzászólás pedig 2 perc, 
ami egyben is kivehetı.  
A bizottsági tagok, polgármester, alpolgármester, jegyzı, aljegyzı részére 3 + 2 perc, a 
tanácskozási joggal résztvevık részére 3 perc, a lakosság részérıl 2 perc lenne a hozzászólási 
idı.  
 

===================== 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
A holnapi testületi ülésen Gyıri István urat beiktatjuk a Képviselı-testület tagjai közé. Ezzel 
kapcsolatban egy forgatókönyvet készítettünk. Dr. Taricska Tibor lesz javasolva az 
alpolgármesteri tisztségbe, így a helyére a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba és az Ügyrendi 
Bizottságba Gyıri Istvánt javasoljuk. Az alpolgármester választást az SzMSz-bıl kifolyólag 
titkos szavazással kell lefolytatni.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Az üzemorvosi szerzıdéssel kapcsolatban érdeklıdnék. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Fel van mondva 2012. december 31-vel. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Hamarabb nem lehetett? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szerzıdésben leírtak szerint lehetett felmondani.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Újfalun van két összedılı félben lévı ház, az egyiknek már leszedték a tetejét is. Az lenne a 
kérdésem, hogy ezekkel lehet-e valamit kezdeni? 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezen kívül van még kb. 24-25 ilyen ház. Mindig az merül fel ilyenkor ha el kell bontatni egy 
épületet, hogy ki viselje a költségét. Nem akarja a Félegyházi Építési Hatóság sem viselni. 
Ezeknek az épületeknek egy része település szépészeti gond, de a másik része veszélyes ha 
kidıl az utcára. Ezekkel valamit kellene kezdeni, például felvásárolhatnánk. Tavaly 
felmértük, átnyújtottuk az Építési Hatóságnak, de nem igazán jutottunk elıbbre. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szeretném kezdeményezni, hogy ezeket az épületeket vásárolja fel, vagy sajátítsa ki az 
önkormányzat, mert évek óta nem jutunk ebben elıbbre.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megnézzük, hogy erre milyen lehetıség van.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, az Ügyrendi Bizottság ülését 16,58 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


