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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 210-28/2012/Ü. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottságának  
   2012. augusztus 29-én tartott ülésérıl. 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Csernák Csilla, 
                       Gyıri István,  
                       Dr. Puliusné Sárdi Mária (3 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 

           Barna Sándor 
                       Borsi Sándorné pénzügyi ügyintézı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
16:03 órakor szeretettel köszönt mindenkit az Ügyrendi Bizottsági ülésen. Megállapítja, hogy 
az ügyrendi bizottság hiánytalanul megjelent. 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint. 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Napirendi pont: 

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003. (V.26.) ktr. 
számú rendeletének módosítása 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
2. Napirendi pont: 

Javaslat a Gondozási Központ intézményvezetıi munkakörére beérkezı pályázatok 
véleményezését végzı bizottság összetételére 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
3. Napirendi pont: 

Elıterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(II.24.).Ktr. számú 
rendeletének módosítására 
Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 

 
4. Napirendi pont: 

Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár gazdálkodási jogköre 
módosításával kapcsolatos feladatokról 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
5. Napirendi pont: 
 A jegyzı helyettesítésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása 
 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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6. Napirendi pont: 
 Várossá nyilvánítási pályázat benyújtásának megvitatása 
 Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
7. Napirendi pont: 
 Egyéb bejelentések 
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
Az Ügyrendi Bizottság a javasolt napirendi pontokkal és a módosításokkal 3 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2003. (V.26.)  
            ktr. számú rendeletének módosítása 

       (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: dr. Vancsura István polgármester 

      Elıadó: Csernák Csilla elnök 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez tulajdonképpen két módosítás, amirıl legutóbb született javaslat. Az egyik a hozzászólá-
sok idıtartamának korlátozása, a másik pedig, hogy az aljegyzıi munkakör betöltése lehetı-
ség legyen, ne kötelezı. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
Barna Sándor? 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Aljegyzı Úr jó lenne, ha itt lenne, de majd tolmácsoljuk felé. Igaz, hogy behívott átolvasásra, 
de most vettem észre egy-két dolgot, akkor nem vettem észre, pedig átolvastam. A 24 § (1) 
bekezdésének az utolsó gondolata: „Ha a polgármester a hozzászólási lehetıséget nem adja 
meg, akkor a – hozzászólni kívánó kérelmére a Képviselı-testület.” Itt kimaradt az utolsó szó 
a „dönt”.  
A 24 § (2) bekezdésénél pedig helyes szöveg így szólna: „A vita közben a képviselıknek 
lehetıségük van – további észrevételeik, véleményeik kifejtésére – 2 percben második 
hozzászólásra. A képviselık a két hozzászólási lehetıséget egyben is felhasználhatják, ekkor 
azonban a vita során további észrevétel, vélemény közlésére nincs módjuk.” 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Köszönjük a kiegészítést. 
Más valaki kívánja-e kiegészíteni a napirendi pontot? 
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Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Ha korlátozzuk a hozzászólását a képviselıknek, akkor, ha fontos a szabad idınk, akkor azt is 
korlátozni kellene, hogy a különbözı tárgyalt napirendi pontokat, ha a képviselı testület nem 
fogadja el, azt mikor lehetne újra vissza beterjeszteni a képviselık elé, egy intervallumot 
kellene megszabnunk. Ez hat hónap, ilyen régen is volt. Én konkrétan itt a Fekete doktorúr 
házára gondolok, hogy az ügy hetente, kéthetente a képviselık elé van terjesztve, akiknek 
állást kell foglalni az ügyben. Ennek valamilyen határt kell szabni. Ez az ügy is 3-4 éve zajlik. 
Tehát legyen akármilyen napirendi pont, ha a Képviselı-testület leszavazza, akkor legyen egy 
bizonyos idı, aminek elteltével lehessen csak újból elıterjeszteni, és ne kelljen minden 
alkalommal ezekrıl a kényes témákról a tévénézık elıtt vitatkozni, mert én ezt nagyon 
kellemetlennek tartom.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elıször is megvan, hogy kinek van elıterjesztési joga. Ezt a jogot nem lehet korlátozni sem 
idıben, sem témában.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tehát Barna Sándor észrevételein túl, amik stilisztikai hibák voltak, nem rakunk bele 
egyébmódosításokat? 
 
Aki a napirendi pont Barna Sándor által kijavított szövegével egyetért, és javasolja a 
Képviselı-testületnek elfogadásra, az kérem, kézfeltartással jelezze.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 24/2012. (VIII.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
5/2003.(V.26.) Ktr. számú rendeletének módosításával egyetért és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra. 
 

==================== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Javaslat a Gondozási Központ intézményvezetıi munkakörére beérkezı pályázatok   
                véleményezését végzı bizottság összetételére 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Csernák Csilla elnök 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel nem érkezett más javaslat, ezért az Ügyrendi-bizottság fogja véleményezni a beérkezett 
pályázatokat. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Kiegészítve a Szociális Szakmai Szövetség tagjával, aki kötelezıen kell, hogy itt legyen. Fel 
is vette vele Anett a kapcsolatot, és Lajos azt mondta, hogy majd szeptember elején újra fel 
fogja vele venni a kapcsolatot.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ez egy személy a Szakmai Szövetség részérıl, lehet-e tudni, hogy ki ı? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
Még nem. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ti választjátok meg? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Nem.  
Még pontosítani kell telefonon, hogy ki fog jönni, és kell még a hivatalból egy ember. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mi volt az igazgató-választás esetében? Akit választottunk Békéscsabáról?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
İt pótolja majd a Szakmai Szövetség tagja. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
A közalkalmazotti törvénynek a szociális ágazatra vonatkozó rendelete ezt írja elı.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Értem. 
 
Van-e egyéb észrevétel, hozzászólás ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, és javasolja az ügyrendi bizottság a testületnek elfogadásra ezt a napirendi 
pontot, az kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
 
 



 6 

25/2012. (VIII.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság az alábbiakban javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra a 
Gondozási Központ intézményvezetıi munkakörére beérkezı pályázatok véleményezését 
végzı bizottság személyi összetételét. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gondozási Központ intézmény-
vezetıi munkakörére beérkezı pályázatok véleményezését végzı bizottság tagjainak 
 
 Csernák Csilla 
 Dr. Puliusné Sárdi Mária és 
 Gyıri István képviselıket 
 
az Ügyrendi Bizottság tagjait bízza meg. 

 
========================= 

3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(II.24.).Ktr.    
                 számú rendeletének módosítására 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Csernák Csilla elnök 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tulajdonképpen pontosan le van írva, hogy hol kell módosítani a költségvetést. Elsısorban az 
iskolánál a megemelt óraszám, illetve az alsónál a tárgyi és egyéb feltételek miatt, de mindez 
részletesen le van írva. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Borsiné Julikával beszélgettünk errıl, hogy hogyan tevıdik össze a dologi kiadások és a 
munkaadót terhelı járulékok, ez egyértelmő. A dologi kiadások esetében kérdeztem az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola és Könyvtárnál a 26/2012. (V.9.) KIM rendelet miatt 1 millió 456 
ezer Forint erre az oktatási esélyegyenlıség pályázott.  
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Igen, a 26/2012-es KIM rendelet alapján.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Aztán ugye a 9 ezer Forint.  
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
A 9 ezer forint a munkáltató által, a kafetéria után fizetendı személyi jövedelemadó. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
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A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodánál is van ez a pályázat, ami 630 ezer Forint és 358 
ezer, és 97 ezer Forint összegekbıl adódik. 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Az óvodánál összesen 455 ezer Forint a személyi jellegő juttatás, 630 ezer forint a dologi  
jellegő juttatás, az iskolánál 1 millió 456 személyi jellegő juttatás és 1 millió 137 ezer Forint a 
dologi jellegő juttatás, és ez központosított. 
A KIM rendelet meghatározza azt, hogy a támogatást a nettósítás keretében kapjuk meg. A 
kiegészítı támogatás elsı folyósítása 2012. július havi nettó finanszírozás keretében, továbbá 
az augusztusi és szeptemberi, októberi nettósítás folyósításával kapja meg az önkormányzat. 
A pályázat teljes összegét szeptember 15-ig el kell költeni, illetve el kell számolni szeptember 
28-ig. Ezért került az egész pályázott összeg bele a rendelet módosításába. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
És azt, hogy mire kell ezt elkölteni, vagy mire szabad elkölteni? 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Azt a Kim rendelet szabályozza, dologi jellegő kiadásoknál is megvan, hogy 60 %-ot 
kötelezıen mire kell elkölteni, illetve a 40 % fennmaradót a személyi jellegő juttatásoknál, 
már eleve a rendeletre együttmőködési megállapodás köttetik, és ott a pedagógusok név 
szerint fel vannak sorolva, hogy ki mennyi összegő támogatást kap. Ezt az oktatási intézmény 
átvezeti a személyi jellegő juttatásain, a kincstár felé elküldik a megbízási szerzıdéseket és az 
alapján fogják kapni a pedagógusok napi számfejtéssel.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ebben az összes pedagógus benne van? Erre ki jogosult? Ezt lehet tudni? 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Ezek személyi jellegő dolgok.  Konkrét nevekrıl nem nyilatkozhatom.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Gondolom azok akik részt vettek, ti tudjátok jobban, ti vagytok az iskolában.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ez az IPR. pályázat? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen. Én nem tudom személy szerint, hogy kik azok akik részt vesznek benne.  
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
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Az intézményvezetı az, aki jogosult ezt szétosztani azok között akik ténylegesen részt vettek 
a pályázati munkában. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Akkor ezek szerint ez még nem történt meg. 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
De. Ezt már szeptember 15-ig el kell költeni. Itt csak a pénzt kapjuk mindig késıbb. Egy 
kicsit utófinanszírozású dolog ez.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Ezt akkor Jutka osztotta szét? 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Illetve Marika. Igen. Az iskolában is, és az óvodában is. Mindkét intézménynél van. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Költségvetési hiány összege: 148 millió. 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Az annyi sajnos, nem látom még át, de ez rázós. 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Egyelıre arra még meg van a fedezet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A költségvetésnél tárgyaltuk, hogy amennyiben nem lenne meg a fedezet, akkor baj, de mivel 
megvan, ez kezelhetı. A következı év, az még egy másik történet. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Van-e más valakinek kérdése ehhez a napirendi ponthoz? 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Annyit szeretnék kérdezni, hogy itt ez a költségvetés módosítás, ha a költség meg lenne, 
akkor minek a terhére? A tartalékokból? 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Igen, mert az általános tartalék jelenleg 356 ezer Forint. Az általános tartalék nem fedezte a 
státuszbıvítés összegét, ezért a céltartalékokból kellett levenni.  
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Én nem látom az új jegyzı fizetését beütemezve. 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
De benne van. A Polgármesteri Hivatalnál, 847 ezer Forint a személyi jellegő, Polgármesteri 
Hivatalnál 211 ezer Forint a munkaadói, illetve a Polgármesteri Hivatalnál 13 ezer Forint a 
dologi jellegő kiadás. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Akkor meg Spádáné nincs beütemezve, valamelyik nincs beütemezve. 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
De. Én azt a megbízást kaptam, hogy egy státuszt engedélyezett a képviselı testület,  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Spádánét, akkor nincs beütemezve a jegyzı. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A jegyzıét nem lehet, amíg nem fogadja el a testület.  
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
A testület nem hozott létre plusz státuszt, innentıl kezdve nem lehet plusz összeget 
beütemezni. Azt majd ki kell gazdálkodni valahonnan. Például, ha valaki táppénzen van és ott 
bérmaradvány van. A másik pedig, hogy pontos összeget még nem is tudunk, így nehéz elıre 
tervezni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Az is lesz egy millió forint. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A másik kérdésem lenne az Árpád Fejedelem Általános Iskolánál a Pejtsik-hagyaték. Az volt 
a kérdés, hogy ha államosítva lesz, akkor az alapítvány maradjon-e az iskolánál, vagy 
átkerüljön az önkormányzathoz egy számlára, ami elkülönítve kezeli a Pejtsik-hagyatékot. Él-
e ez a veszély? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A mai nap is azt látjuk, hogy a veszély az fönt áll. Ha a testület dönt arról, hogy lépcsızetes 
átvételt csináljunk, akkor ezt is át kéne hozni, hogy ne maradjon ott az iskolának egy 
alszámláján. Ha úgy döntünk hogy a könyvelést, egyebeket áthozzuk, nyilván való, hogy ez 
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érinti a számlákat is. Ezzel együtt a Pejtsik-hagyatékot is át kéne egy számlára venni, nem 
maradna ott az iskolánál, és az a veszély gyakorlatilag elhárulna, hogy el tudják vinni.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A papír hátuljáról kell-e egyáltalán beszélni? 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Mindenrıl beszélni kell, ami a papíron van.  
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Ez nem tudom miért került ide hozzá. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a kérelem, ami alapján készült az egész.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Hogy lehet, hogy ezt most kéri, mikor már ki van osztva? 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Ezt nem értem miért került ide a hátuljára. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Ezt már egy hónapja, vagy két hónapja be kellet volna terjeszteniük. Amikor két-három 
hónapja döntöttünk arról, hogy meg lesz bıvítve a tanárok kerete, ezt azonnal be kellett volna 
terjeszteni. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
És ki volt akkor az igazgató? 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Én nem tudom. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Két-három hónappal ez elıtt? 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Én nem tudom, mert nekem azt tudni kellene? 
 
 



 11 

Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ne csináld már! 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
De miért kérdezed akkor tılem? Te nem tudod, hogy ki volt? 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
De miért csinálod akkor, hogy nem mondod? Már akkor kellett volna elıterjeszteni. 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Benne van a státusz bıvítés. Igen. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A 2 millió 314-ben benne van nem? 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Benne van az IPR. meg a státusz bıvítés. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Ez elmaradt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Még idıben vagyunk, nincsen semmi elveszve. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Van-e egyéb kérdés, hozzászólás ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Ha nincs, és javasolja a bizottság elfogadásra a testületnek ezt a napirendi pontot, akkor 
kérem kézfeltartással jelezzük.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
26/2012. (VIII.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 2/2012. (II.24.) Ktr. 
számú rendeletének módosításáról elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra. 
 

=================== 
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4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár gazdálkodási  
                 jogköre módosításával kapcsolatos feladatokról 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Csernák Csilla elnök 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ugyan az a téma, amirıl elkezdtünk beszélgetni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tulajdonképpen arról szól a döntés, hogy ezt az átalakítást elindítsuk. Nyilván való, hogy 
ennek vannak idırendi dolgai is, és ezért lenne jó ez a lépcsızetes átvétel, amivel korábban én 
sem értettem egyet, de most hogy így átlátom a helyzetet, egyet értek vele. Ennek vannak 
személyi és egyéb következményei és nem egyszerre bonyolódik az egész, és föl tudunk 
készülni arra, amikor már itt mőködik a gazdasági, könyvelési rész, akkor lehet hozzányúlni a 
következı lépcsıhöz. Így sokkal egyszerőbb, mert akkor már van egy stabil gazdasági 
mőködtetı részleg, amelyik ezt viszi, csinálja. Utána lehet a többit áthozni. Ha ezt 
meghagynánk január elsejére, akkor minden omlana ránk egyszerre. Meg kell csinálni a 
különbözı szabályzatokat, egyebeket, most még szép kényelmesen megcsinálgatjuk. Ha csak 
valami olyan döntés nem születik, hogy az iskolák itt maradnak az Önkormányzatnál, akkor 
ezt biztos, hogy meg kell lépni.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Amit Barna Sándor javasolt az elızı testületi ülésen, amikor Alácsné Anikó itt volt nálunk, 
hogy az aljegyzı, Alácsné Anikó és Julika dolgozza ki itt nálunk az ütemtervet? Abban 
történ-e mozdulás, vagy valamilyen lépés? 
 
Borsi Sándorné,  pénzügyi ügyintézı: 
 
A kincstárral egyeztetünk, mert ı a felettes szervünk, a társönkormányzatoktól próbálunk 
információt beszerezni, hogyan fogjunk hozzá, mert ilyen még nem volt. Az aljegyzı úr is 
értetlenül áll a dolgok elıtt, nem tudja, hogy fogjunk hozzá. Anikó hozott egy megállapodás 
mintát, azt próbáljuk átdolgozni, illetve próbálunk a számviteli szakemberektıl is segítséget 
kérni. Csak az a probléma, hogy ha állásfoglalást kérünk, akkor bedobnak egy pár 
jogszabályt, oldd meg, ahogy tudod. Teljesen magunkra vagyunk utalva.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Itt két határozat tervezet van, én magam részérıl az egyest javaslom elfogadni, módosítással. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Itt mind a kettı mőködıképes. 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A kettı egymást kiegészíti? Az én olvasatomban nem. Külön-külön, vagy ezt, vagy azt 
fogadjuk el. 
 
Borsi Sándorné,  pénzügyi ügyintézı: 
 
Igen. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tehát akkor az én javaslatom, az hogy az egyest fogadja el a bizottság azzal a módosítással, 
hogy a hivatalnak szeptember elsejétıl lesz jogász végzettségő munkatársa, és a helyettesítı 
jegyzıvel együtt dolgozzák ki az ütemtervet mindenféle jogszabállyal alátámasztva, és ha ez 
megvan, akkor üljenek össze az intézményvezetık. Akkor keressenek megoldást, 
együttmőködést. 
 
Ez így nem tudom, hogy a bizottság többi tagjának elfogadható-e? 
Marika? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Igen 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Polgármester úr 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, szerintem az egyes, így ahogy van jó. Igazság szerint minden benne van, nem igazán 
értettem, hogy mit mondtál, hogy mivel egészítsük ki, ez így ahogy van rendben van.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A kettes pont teljesen más dologról szól. A kettest is ugyan úgy meg kell szavazni, december 
31-ig le van írva, hogy feladatmegosztását elfogadva, jóváhagyja az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola és Könyvtár intézményüzemeltetési feladatainak Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzatához történı átszervezését. Ilyen itt nincs, hogy az egyest vagy a kettest 
fogadjuk el, itt mind a kettıt el kell fogadni.  
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Így van, igazad van. Az egyes arról szól, hogy megbízza az intézmények vezetıjét, hogy ezt 
dolgozzák ki, a kettes meg hogy elinduljon ez a folyamat.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
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A gazdálkodás október elsejétıl jön át az önkormányzathoz, a kettes pont pedig az, hogy az 
üzemeltetési feladatok jönnek át, a kidolgozott feltételekkel. 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
A vezetıségnek segítenie kell egymás munkáját. Ez egy új feladat, valahogy úgy is 
megbirkóznak vele.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azok az önkormányzatok, akik ezt már régen kiszervezték, azok sem vártak és nem is kaptak 
segítséget. Nekiestek maguk. Az Önkormányzat maga dönt a saját dolgairól a jelenlegi 
törvény szerint, ezt nekünk szerintem senki nem mondhatja meg, hogy nem csinálhatjuk meg. 
A vita abban van, hogy milyen lépcsızetesen és hogy menjen ez a folyamat, de ilyet nem fog 
tudni nekünk egyetlen felsıbb szerv sem mondani, ahány ház, annyi szokás címmel megy. 
Lakitelektıl is hiába kérdezünk. İk már kiszervezték a konyhát régen, kiszervezték a 
település-üzemeltetést, ott már kint van Kft-ben minden. Alácsné azt mondta, hogy évközben 
nem kell egy hatalmas zárást csinálni. Olyanba nem megyünk bele, ami hatalmas plusz 
munkát okoz. 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
A kolléganı és az új kolléga, aki jön, biztosan segítséget tudnak nyújtani jogi szempontból, 
városi szintő gyakorlatból.  
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Kécskének januárban át kell venni, neki már át kell olvasnia, rá kell hangolódnia. 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Ráhangolódhatunk mi is, csak nem mindegy, hogy szeptember közeledik, egy olyan idıpont, 
amikor nincs már a költségvetésben semmi olyan jellegő zárás, amikor azt mondjuk hogy 
lezárunk egy félévet.  
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
De itt elıáll egy olyan helyzet az iskolánál, a szeptemberi háromnegyedév lezárása ott is. 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Lényegében, úgy nem zárunk.  
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Ha a képviselı testület itt megszavazná, amit Csilla is elıterjesztett, amikor jogszabályokkal 
alátámasztották itt a munkaügyi dolgokat. Akiket érintett a dolgozókat, 30 nappal elıtte 
értesíteni lehessen, mert velük tudatni kellene. 
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Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Itt ami nagyon fontos, a karbantartó, takarító, konyha. De ezek mind szakfeladatra 
rámehetnek. A gazdasági önállósághoz képest ez egy kisebb rangú kérdés. A gazdasági 
önállóság, ami itt nagyon fontos.  
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Itt olyan embert kell találni az iskolánál, aki adja a nevét hozzá, hogy törvényes keretek között 
mőködjön. 
 
Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı: 
 
Törvényes keretek között mőködik. Megosztja az iskola a munkaidıket. Azzal hogy aláírja a 
beszámolóját év végén, illetve a P.M. infót, pénzforgalmi jelentést, meg a mérlegjelentést, 
felelısséget vállal azért a lekönyvelt anyagért, ami benne van.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ami kiegészítést, hozzáfőzést tettem hozzá, azt az miatt tettem, hogy a határozattervezetben úgy van 
írva, hogy felkéri a költségvetési szervek vezetıit, hogy a gazdálkodási feladatok megosztására 
vonatkozó megállapodást dolgozzák ki. A költségvetési szervek vezetıi, kik ık? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az iskola és az Önkormányzat, illetve a Hivatal. A Hivatal dolgozza ki.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Akkor ebbe bele érthetjük azt az új kollégát, illetve kolléganıt? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az hogy az igazgató kit bíz meg, és itt a Hivatalnál ki lesz megbízva, az csak egy részlete ennek. 
Világosan benne van a Köznevelési törvényben, hogy állami feladat lesz az oktatás, egyéb 
üzemeltetési feladatok az Önkormányzatnál maradnak, csak a részletei nincsenek kidolgozva, rábízzák 
az önkormányzatokra, hogyan oldják meg.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs és javasolja a Bizottság a Képviselı-testületnek elfogadásra ezt a napirendi pontot, 
akkor kérem kézfeltartással jelezze.  
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza: 
 
26/2012. (VIII.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár önálló gazdálkodási 
jogköre feltételeinek megszőnésébıl és a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi cxc. tv. 
alapján a közoktatási szakmai feladatok állami irányítás alá vonásából jelentkezı feladatokról 
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szóló határozat-tervezettel egyetért és az alábbiak szerint javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra.  

 
1/ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár valamint a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 368/2011.(XII.31.) Kormány-
rendelet 9.§-ban foglalt gazdálkodási feladatainak ellátására Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalát jelöli ki.  
Felkéri a költségvetési szervek vezetıit, hogy a gazdálkodási feladatok megosztására vonatko-
zó  megállapodást dolgozzák ki, és jóváhagyásra nyújtsák be a Képviselı-testület elé. 
A megállapodás összeállításával egy idıben gondoskodjanak a kapcsolódó rendszerek, a belsı 
szabályozás, a munkafolyamatok kialakítása, és az ehhez szükséges szervezeti és személyzeti 
változtatások lebonyolításáról. 
 
2./ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 
2011. évi CXC. törvény által a”44.  köznevelés közfeladatai, a feladatellátásra kötelezettek” 
megnevezéső szakaszában rögzített feladatmegosztást elfogadva, jóváhagyja az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola és Könyvtár intézményüzemeltetési feladatainak Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzatához történı átszervezését. 
Felkéri a költségvetési szervek vezetıit, hogy az átszervezés ütemtervét, tartalmát dolgozzák 
ki, és elfogadásra terjesszék azt a Képviselı-testület elé. 
 
Határidı: 1 pont esetében:  2012. szeptember 30. 
  2 pont esetében: 2012. december 31. 
 
Felelısök: - polgármester 
  - jegyzı 
  - intézményvezetık 

 
===================== 

 
 
5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: A jegyzı helyettesítésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Csernák Csilla elnök 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A megállapodás Tiszakécske jegyzıjével. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A testület ott döntött, hogy jóváhagyja, és itt a Képviselı-testületnek kell erre rábólintani. Én 
meghívtam a jegyzı urat a holnapi Képviselı-testületi ülés elsı napirendjére. Rákérdeztem a 
díjazására, azt mondta, hogy körülbelül a jegyzı díjazásának a felét gondolta. Azt nem kérdeztem, 
meg, hogy ez hány órát takar, erre még rákérdezünk.  
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Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Mennyi a jegyzı bére? 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Bruttó 360 ezer Forint, a nyelvvizsga pótlék nélkül. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Tiszasasi jegyzı is ennyit kért volna. 160 ezer Forint körül. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Akkor 180 ezer Forint lesz a bruttója jegyzı úrnak, ami nettóban körülbelül 100 ezer Forint. Ez elsı 
ránézésre nem tőnik kevésnek, de azért hogy ı itt van egy napot egy héten, a felelıssége ugyan úgy 
meg van a hivatalvezetésben. Tiszaugon 100 ezer Forintot kapott bruttóban, de Tiszaalpárt ne 
hasonlítsuk össze Tiszauggal, nekik van 5 napirendi pontjuk egy ülésen. Sokkal kisebb a hivatala mint 
Tiszaalpárnak.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azért egy kis településnek is ugyanannyi gondja van. Én rá kérdezek holnapig, hogy hány órát takar, 
de szerintem is 8 órát, ettıl függetlenül sok dolgot haza fog vinni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Tiszaugon is végigülte a testületi üléseket, ezért valószínőnek tartom, hogy itt lesz egy héten napi 
nyolc órát, és még az üléseken is végig itt tartózkodik. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Amennyiben a Bizottság a határozattervezetet elfogadja és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, az kérem kézfeltartással jelezze. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
27/2012. (VIII.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a jegyzı helyettesítésére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 
szóló határozat-tervezettel egyetért és az alábbiakban javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra. 

 
1.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a közszolgálati tisztviselıkrıl 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 251.§-a alapján a jegyzı teljes jogkörrel történı 
helyettesítésére megállapodást köt Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselı-
testületével. A megállapodást a mellékletben foglalt tartalommal változtatás nélkül 
jóváhagyja. 
 
2.) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a megállapodás, valamint a helyettesítı jegyzı kinevezésének aláírására. 
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MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET 

 
 

Mely létrejött egyrészrıl Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 
(székhelye: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1., képviseli: Dr. Vancsura István polgármester)  
a továbbiakban: Tiszaalpár Önkormányzata, 
 
másrészrıl Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselı-testülete  
(székhelye: 6060 Tiszakécske, Kırösi u. 2., képviseli: Kovács Ernı polgármester)  
a továbbiakban: Tiszakécske Önkormányzata között az alábbi feltételek szerint: 
 
 
1./ Tiszakécske Város Önkormányzat Képviselı-testülete  98/2012. (VIII.16.) sz. határozata 
alapján hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Méhész László  jegyzı Tiszaalpár Önkormányzatával, 
2012.09.01.  napjától a jegyzıi feladatokat helyettesítéssel lássa el, elıreláthatólag hat 
hónapig, amely a felek közös megegyezésével meghosszabbítható. 
 
2./ Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a  …/2012.(VIII.30.)Kth. sz. 
határozata alapján határozott idıre közszolgálati jogviszonyt létesít Dr. Méhész Lászlóval az  
1./  pontban megjelölt célból. 
 
3./ A munkaidı az ellátandó feladatokhoz igazodóan kötetlen, amelybıl legalább heti 8  órát 
Tiszaalpár Önkormányzata székhelyén, illetve illetékességi területén kell ellátni. 
 
4./ Tiszaalpár Önkormányzata a jegyzı részére a munkavégzéssel arányos díjazást és költség-
térítést biztosít, havi bruttó …. Ft összegben. 
 
5./ Jelen megállapodást a felek a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
251.§-ának  felhatalmazása, illetve az erre irányuló képviselı-testületi határozatok alapján 
kötötték. 
 
A megállapodó Önkormányzatok polgármesterei e megállapodást helybenhagyólag írják alá. 
 
Tiszakécske, 2012.  
 
 

Dr. Vancsura István 
Tiszaalpár Nagyközség 

polgármestere 

Kovács Ernı 
Tiszakécske Város 

polgármestere 
 

=================================== 
 

 
6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Várossá nyilvánítási pályázat benyújtásának megvitatása 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Csernák Csilla elnök 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Az ajánlat e-mail-ben jött a polgármestert úr részére. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Korábban még Bodor Ferenc polgármester úr részérıl kezdıdtek a tárgyalások. A pályázat benyújtásra 
is került. Én úgy tudom, hogy egy bizonyos összeg kifizetésre is került azért, hogy a pályázatokat 
elkészítették. Trócsányi úr a bíráló bizottságnak az egyik tagja, és én úgy látom, hogy ı talán lát esélyt 
arra, hogy erre lehetıségünk van. Az egy másik dolog, hogy nekünk abból elınyünk vagy hátrányunk 
származna, ha város lennénk. Annak bizonyos kritériumai vannak, amit illik is tartani. Azt viszont 
nem látom, hogy mi hátrányunk származna belıle, ha kisváros lennénk. Az, hogy nincs 
gimnáziumunk, ık biztosan tudják, hogyan lehet majd az ilyen dolgokat áthidalni. Azt sem hiszem, 
hogy azoknak a kis településeknek lenne, akik ezen a lapon fel vannak sorolva. Én azért hoztam be, 
hogy egyáltalán tárgyaljunk-e errıl. Ha igen, akkor kérek egy részletesebb árajánlatot annál, mint amit 
kaptunk. Ha a testület nem kíván vele foglalkozni, akkor válaszolunk nekik, hogy köszönjük szépen, 
nem élünk a lehetıséggel.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Én is a középiskola hiányára gondoltam, és az egészségügyi rendelések tekintetében valami 
elırelépésre. A tőzoltóságra. Hamarabb látom Lakiteleket esélyesebbnek rá.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ott is a Népfıiskola a húzóereje a településnek. Itt pedig más lehetıségek vannak, amik elınyt 
jelenthetnek a számunkra. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Leírta, hogy eljön egy Képviselı-testületi ülésre, és ad tájékoztatást. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Vagy meghívjuk egy szőkebb körő beszélgetésre. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Úgy is jó, de akkor egy kész árajánlattal jöjjön, hogy mibe fog ez kerülni az Önkormányzatnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Arra kérnék véleményt csak, hogy elhívjuk, vagy nem hívjuk és egy árajánlatot nyilván való, hogy 
kérünk tıle. 
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A véleményem csak annyi, hogy abból nem származik veszteségünk, ha elhívjuk, és egy beszélgetést 
kezdeményezünk vele. 
 
Aki ezzel a kiegészítéssel egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze.  
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Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
28/2012. (VIII.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra a, hogy  a Képviselı-
testület Dr. Trócsányi András urat hívja meg egy megbeszélésre Tiszaalpár várossá 
nyilvánításával kapcsolatban. 
A szakértı úr a várossá nyilvánítási pályázatról elkészített árajánlatot hozza magával. 

 
====================== 

 
 
7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Egyéb bejelentés van-e? Amennyiben nincs, köszönöm a megjelenést, az Ügyrendi Bizottsági ülést 
16:51 órakor bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

    /: Barna Anita :/                                   /: Csernák Csilla :/ 
    jegyzıkönyvvezetı                                                          Ügyrendi Bizottság  

                     elnöke 


