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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Ügyrendi Bizottság 
T i s z a a l p á r  
Szám: 210-29/2012/Ü. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottságának 
2012. szeptember 19-én tartott ülésérıl. 

 
Jelen vannak:   Csernák Csilla, bizottsági elnök 
   Dr. Puliusné Sárdi Mária 
   Gyıri István (3 fı bizottsági tag) 
   Dr. Méhész László jegyzı 
   Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez. 

Barna Sándor képviselı 
   Bársony Lajos vagy.gaz.csop.vez  
Az ülés közben érkezett meg: 

Dr. Csernus Tibor képviselı 
   Kacziba Sándor képviselı 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
Dr. Vancsura István polgármester 
. 

    
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívottakat. Az ülés 15:15 órakor 
megnyitom. A napirendi pontot a meghívóval kézhez kapták. 
 
Javasolt Napirendi pontok: 

1) Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár belsı ellenırzési vizsgálatának 
tapasztalatai alapján elvégzendı feladatok ütemterve (zárt ülés) 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

2) Pénzügyi beszámoló 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

3) Elıterjesztés, javaslat a 2012. évi X. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó, II. 
Országos Kosárfonó Találkozó, Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-napi 
vásárának rendezvényei 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

4) Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban 
tartandó igazgatási szünet elrendelésérıl 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

5) Elıterjesztés Lakitelek Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatási kérelméhez 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

6) Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának a Nemzeti finanszírozású 
önkormányzatának „Nemzeti finanszírozású önkormányzati pályázatok” tárgyában 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

7) Tájékoztató Együttmőködési megállapodás tervezetrıl Magyarfalva-Tiszaalpár 
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Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
8) Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek biztosító Szervezeti és Mőködési 

Szabályzata 
Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 

9) Elıterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár Alapító Okiratának 
módosításáról 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

10) Elıterjesztés a Tiszaalpár, Mátyás Kir. u. 2. sz. alatti háziorvosi rendelıbe való 
akadálymentes bejutást biztosító rámpa építésére 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 

11) Képviselık kérdései, interpellációi 
Beszámoló a lejárt határidejő testületi határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta 
történt fontosabb eseményekrıl 

 

Van-e kérdésük, hozzáfőznivalójuk a napirendi pontokhoz? 
Nincs. 
Aki egyetért a napirendi pontokkal és azok sorrendiségével, az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, az Ügyrendi Bizottság a javasolt napirendi pontot 2 igen szavazattal, 1 
tartózkodással – ellenszavazat nélkül – elfogadta. 
 

A továbbiakban zárt ülést tart az Ügyrendi Bizottság. 
 

15:50 órakor a zárt ülés nyílt üléssé változott. 
 

2) Napirendi pont: 
Tárgy: Pénzügyi beszámoló 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Szeretném átadni a szót a pénzügyes kolléganınek, aki készítette a kimutatást.  
 
Borsi Sándorné pénzügyes munkatárs: 
 
Hozzáfőznivalóm nincs, esetleg annyi, hogy a pénzügyi egyensúlyra oda kell figyelni. Az 
állami támogatások, normatívák, központosított támogatások adottak és idıarányosan kapjuk 
meg. Jelenleg van olyan pályázatunk, ami befejezıdik és a pénzt utólag kapjuk meg. Azokat a 
kiadásokat teljesítettük, amit a Képviselı-testület jóváhagyott. Ezzel kapcsolatban valakinek 
kérdése van-e? 
 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Ellátások, pénzbeli juttatások, eseti lakásfenntartási támogatások 510%-os teljesítés.  
 
Borsi Sándorné pénzügyes munkatárs: 
 
2011. év szeptemberében volt egy jogszabályváltozás, mivel ekkor új igényeseknek kellett 
lenni, azokat ebben az évben nem tudtuk hozzávenni. A lakásfenntartási támogatás most már 
központi és aki a jogszabályi elıírásoknak megfelel azoknak kötelezı adni.  
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Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Ez a helyzet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 132% és az eseti segéllyel. 
 
Gyıri István bizottsági tag: 
 
Azok már lényeges dolgok mert polgármesteri kompetencia. 
 
Borsi Sándorné pénzügyes munkatárs: 
 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 5.684,- e Ft az elıirányzat, teljesítés nincs, mivel 
augusztus elsı napjaiban illetve novemberben van kifizetés, ami már a féléven túl van. A 
nyári gyermekétkeztetés június 30-a után történt augusztus 31-ig, de a végelszámolása már 
kész van, visszafizetési kötelezettségünk nincs.  
 
Gyıri István bizottsági tag: 
 
A gazdálkodással egyáltalán nem vagyok megelégedve. Az I. félévben 8. 030,- e Ft- al 
mínuszba léptünk, annak ellenére, hogy kb. 15 milliós lakáseladásunk történt. Ez azt jelenti 
számomra, hogy a Tiszaalpári Önkormányzat a vagyonát éli felfelé.  
 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Amennyiben nincs több hozzászólás szavazásra bocsájtom a féléves beszámolót. Aki 
javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek az kérem kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- 
javasolja a Képviselı-testületnek az elfogadását. 
 
30/2012.(IX.19.) sz. bizottsági határozat 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat 2012. költségvetésének I. félévi beszámolóját és javasolja a Képviselı-
testületnek. 
Határidı: 
Felelıs: 

======================================= 
 
3) Napirendi pont 
Tárgy: Elıterjesztés, javaslat a 2012. évi X. Bársony Mihály Tekerılantos Találkozó, II. 
Országos Kosárfonó Találkozó, Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Mihály-napi 
vásárának rendezvényeire 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Az elızı évekhez hasonlóan egy színvonalas rendezvényrıl van szó. A rendezvény 
elıkészületei elkezdıdtek. a Kosarasok részérıl Kanalas János, a tekerılantosok részérıl 
Horti Sándor valamint Szerényi Béla. 
A tekerılantos 2 részbıl áll, az egyik a helyi egyesület képviselete, a másik meghívott 
vendégek elıadása. Költségeket tekintve a biztos kiadást a Szerényi Béla és családja 
elszállásolása, melyet minden évben az önkormányzat fizet. Az idei évben is vannak 
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támogatóink, ki összegben, ki felajánlásokban, ki pedig segítségben járul a rendezvény 
lebonyolításához. 
 
Gyıri István képviselı: 
 
Körülbelüli összeget sem tud mondani? 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Kb. 150 fı vacsoráját kell kifizetni, a többi költség a felajánlásokból, a pályázatból lesz 
fedezve. 
 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Van- még hozzászólás a napirendi ponthoz? 
Nincs. 
Akkor szavazásra bocsájtom a rendezvényt, aki elfogadja az elıterjesztésbe foglaltakat  és 
javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nélkül- 
javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
31/2012.(IX.19.) sz. bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága a 2012. évi X. Bársony Mihály 
Tekerılantos Találkozó, II. Országos Kosárfonó Találkozó, Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda Mihály-napi vásárának rendezvényeit elfogadta és javasolja a Képviselı-testületnek. 
Határidı: 
Felelıs:  

========================================= 
 
4) Napirendi pont 
Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban 
tartandó igazgatási szünet elrendelésérıl 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Méhész László megbízott jegyzı: 
 
Tisztelt Bizottság, az elsı nap mikor átvettük a hivatalt azzal a szembetőnı problémával 
találkoztunk, hogy a kollégák túl vannak terhelve, nem tudnak elmenni szabadságra és nincs 
helyettesük. A bajt még tetézte, hogy vannak olyan dolgozók, akiknek 2011. évi 
szabadságukat sem tudták kivenni. Ez számunkra elfogadhatatlan, annál is inkább, mivel a 
Munkabiztonsági Felügyelet ezt szigorúan ellenırzi és bünteti. Ebbıl kiindulva kellett egy 
szabadságolási ütemtervet készíteni. Annak érdekében, hogy a szabadságok kitöltıdjenek 
december 17-tıl január 2-ig igazgatási szünetet rendelünk el. Ezzel nemcsak költséget 
takarítunk meg, hanem a dolgozókat el tudjuk küldeni pihenni. Természetesen ügyeleti idıt 
fogunk tartani, mivel a lakosság nem maradhat kiszolgálatlanul. Kérném megszavazni ezt a 
napirendi pontot. 
 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
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Ha nincs egyéb hozzászólás, javaslat a napirendi ponthoz, akkor szavazásra bocsájtom. 
Aki javasolja elfogadásra az igazgatási szünet elrendelését az kérem, kézfeltartással jelezze.  
Köszönöm, az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- 
elfogadta és javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
32/2012.(IX.19.) sz. bizottsági határozat 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában tartandó igazgatási szünet elrendelését támogatja és 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
Határidı: 
Felelıs: 
 

======================================= 
 
 
5) Napirendi pont 
Tárgy: Elıterjesztés Lakitelek Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatási kérelméhez 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A település számára nagy segítséget nyújtottak a rendezvények alkalmával. A jelenlegi 
elıterjesztésben 20,- e Ft-ot kérnek és továbbá együttmőködési megállapodást kíván kötni. 
 

Gibárszki Sándrné volt igazgatónı bejön az ülésre majd pár perc múlva távozik. 
 
A Lakiteleki Tőzoltó Egyesület elsı alkalommal a falunapok alkalmával segítettek, mert 
bizonyos létszám után be kell jelenteni a rendezvényt. 
 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Van-e esetleg hozzászólás, javaslat ehhez a napirendi ponthoz? 
Nincs. 
Aki javasolja a Képviselı-testületnek a Lakiteleki Tőzoltó Egyesületnek a 20,- e Ft kifizetését 
és az együttmőködés megkötését az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1ellenszavazattal nem 
javasolja a Képviselı-testületnek.  
 

===================================== 
 
6) Napirendi pont: 
Tárgy: Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának „ Nemzeti finanszírozású 
önkormányzatának” tárgyában 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Kacziba Sándor képviselı megérkezett az ülésre. 
 
Bársony Lajos csop.vez.: 
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Röviden összefoglalva a tornacsarnok felújításon nem nyertünk, a Tanyafejlesztési Program 
keretén belüli pályázatok beadásáról az elızı Képviselı-testületi ülésen döntöttek a 
képviselık. Ennyit tudok elmondani errıl a témáról. 
 
Gyıri István bizottsági tag: 
 
Én azt a problémát látom a pályázatok kapcsán, hogy adjuk be sorra ıket, de nyerni nem 
nyerünk semmit. Csak olyan pályázatokra kellene pályáznunk, ahonnan kapunk olyan 
információt, hogy érdekem pályázni és nagy esély van a nyerésre. 
 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Errıl a napirendi pontról szavaznunk nem kell, mivel ez csak egy tájékoztatás volt.  
 

=========================================== 
 
7) Napirendi pont 
Tárgy: Tájékoztató Együttmőködési megállapodás tervezetrıl Magyarfalva-Tiszaalpár 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Jakabszálláson van Magyarország kicsinyített mása. Most az az ötletük támadt, hogy minden 
település helyezzen el egy malomkövet egy idézettel a település helyén. Elsı volt 
Kiskunfélegyháza. Véleményem szerint mivel alacsony a költsége, ezen kívül látványos és a 
kölcsönös megállapodás révén erısödne a kapcsolat.  
 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Szórólap, prospektus nélkül, hogyan tudnák a települést propagálni? 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
A turisztikai pályázatunk kapcsán kötöttünk egy megállapodási szerzıdést. A pályázatban 
szórólap gyártására is pályáztunk, melyet csak ez eredmény után lehet elindítani. 
 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Értem.  
Ebben ismét nem kell szavaznunk mivel csak tájékoztató volt. 
 

====================================== 
 
8) Napirendi pont 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal mőködési feltételeinek biztosítása és Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata 
Elıadó: Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez.: 
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Jelenleg a hivatal komoly zavarokkal küszködik egyrészrıl némi jogszabály ellentétek miatt, 
másrészrıl a szabadságolások miatt. A dolgozók túl vannak terhelve, nem tudják ellátni 8 
órában a munkájukat. Elkészítettük a Szervezeti és Mőködési Szabályzat tervezetét, lehet 
hosszúnak tőnik, de sajnos mindent bele kellett tennem. Az egyik fontos kérdéskör a 
közigazgatás átszervezése, mely 3 szakember elvitelét jelenti a településen. Szeretnénk 
biztosítani a hivatal zavartalan mőködését, ehhez kérjük a bizottság hozzájárulását a 
létszámbıvítéssel. Szeretnénk az anyakönyvvezetı 4 órás munkarendjét 8 órásba 
átcsoportosítani, a járás által elvett 3 személy pótlására 3 személyt felvenni valamint további 
2 személyt szeretnénk a településfejlesztésre alkalmazni. Összesen 5 személyt kívánunk 
munkába állítani. Ezekre szeretnénk felhatalmazást kérni. 
 

Dr. Csernus Tibor képviselı megérkezett az ülésre. 
 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Az én értelmezésen szerint akkor 3 fı, a járáshoz elvitt dolgozók helyett, 2 fıt  a 
településfejlesztéshez, plusz az anyakönyvvezetı. 
 
Dr. Méhész László megbízott jegyzı: 
 
Egy kiegészítést szeretnék tenni. Ma el kellett menni a közjegyzıhöz aláírási címpéldányt 
készíttetni, mert csak így írhatok alá hivatalosan. Ott szembesültünk azzal a ténnyel, hogy 
mivel én nem vagyok itt teljes értékben így Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Mariannát bízzuk 
meg az egyik csoport vezetésével, míg Bársony Lajost a másikkal, ezért gondoltuk, hogy ı is 
kaphasson aláírási jogot. A közjegyzı ezt nem tudta teljesíteni mivel nem tudtuk igazolni, 
hogy van jogosultsága.  
 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester megérkezett az ülésre. 
 
Azok az intézkedések, melyeket mi szeptember 1-tıl teszünk, az nem irányul senki ellen. 
Csupán szeretnénk a polgármester úrnak egy olyan hivatalt adni, ami átlátható, a Képviselı-
testület pedig zavartalanul tudja a munkáját végezni. Kérném a bizottság tagjait, hogy 
támogassák a határozat-tervezetünk.  
 
Gyıri István bizottság tagja: 
 
Én azt mondom, hogy 3 fıt elvisznek a járásokhoz, de akkor a normatívát is. Nem tudom a 
hivatal mibıl tudja ennek a 3 embernek a költségét kigazdálkodni, mert az állami normatíva 
nem tesz arra lehetıséget. Az önkormányzat most is mínuszban van és mi lesz még késıbb. 
Ilyenek elé még ne nézzünk, ha látjuk, hogy az állam biztosítja a normatívákat akkor kell csak 
errıl beszélnünk. 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez.: 
 
Ezek az adatok a 2012. évi költségvetéssel, jogszabályi háttérrel kitalálható számok. 2013-ban 
lesznek létszámelvonások és normatíva elvonások is. Véleményem szerint fel kell készülnünk 
a 2013-as évre és arra, hogy mi lesz, ha elvonják tılünk a feladatokat. Ezért gondoltuk azt, 
hogy még most a településfejlesztés irányába kell elmozdulnunk. Jelenleg akikben 
gondolkozunk, azok mint a közfoglalkoztatásban dolgoznak jelenleg is a hivatalban. Ismerjük 
ıket, mind Tiszaalpáriak. Mögöttes szándék nincs bennünk, mi csak elırébbjutást akarunk.  
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Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Véleményem szerint a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2 sarkalatos pontja a csoportok 
létrehozása. Én szeretnék az aljegyzı kérdésére visszatérni és szeretném, ha napirendi pontra 
tőznénk.  
Gyıri István bizottság tagja: 
 
Én csak a pénzügyi fedezetét nem látom az egésznek.  
 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Aki egyetért az elıterjesztéssel és a kiegészítéssel az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással- ellenszavazat nélkül- 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 
33/2012.(IX.19.) sz. bizottsági határozat 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a kiegészítéssel elfogadja és javasolja a Képviselı-
testületnek. 
Határidı: 
Felelıs: 

========================================== 
 
9) Napirendi pont:  
Tárgy: Elıterjesztés az árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának 
módosítására 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Az általános iskola átszervezése kapcsán felmerült néhány kérdés, amit módosítani szeretnénk 
az alapító okiratban. 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez.: 
 
Pontosítsunk, hogy 3 alapító okiratról beszélünk az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda és a Polgármesteri Hivataléról. 
 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Említettük az ütemtervet, hogy december 31. a határideje. Lehetséges-e a határidı 
módosítása? 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna csop.vez.: 
 
Akadálya nincs és folyamatban van az elkészítése.  
 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
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Van-e a napirendi ponthoz bárkinek hozzászólása, javaslata? 
Nincs. 
Akkor aki elfogadja az elıterjesztésben leírtakat és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra  az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
34/2012.(IX.19.) sz. bizottsági határozat 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága  az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását elfogadta és javasolja a Képviselı-
testületnek. 
Határidı: 
Felelıs: 
 

========================================== 
 
10) Napirendi pont 
Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár, Mátyás kir. u. 2. sz. alatti háziorvosi rendelıbe való 
akadálymentes bejutást biztosító rámpa építésére. 
Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István polgármester: 
 
Ez korábbi döntés volt és megkaptuk október 30-ig a hosszabbítást. Az engedélyezés 
folyamatban van, és ha a Képviselı-testület is hozzájárul, akkor az árajánlatokat bekérjük és 
elkezdhetjük a munkát.  
 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
Nincs. 
Akkor aki elfogadja az elıterjesztésbe foglaltakat az kérem, kézfeltartással jelezze. 
Köszönöm, az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal- ellenszavazat és tartózkodás nélkül- 
elfogadta és a Képviselı-testületnek javasolja. 
 
35/2012.(IX.19.) sz. bizottsági határozat 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága a Tiszaalpár, Mátyás Király u. 2. 
sz. alatti háziorvosi rendelıbe való akadálymentes bejutást biztosítórámpa építését 
megtárgyalta és javasolja a Képviselı-testületnek. 
Határidı: 
Felelıs: 
 

======================================= 
 
11) Napirendi pont 
Tárgy: Egyéb bejelentések 

 
Csernák Csilla bizottság elnöke: 
 
Van-e valakinek bejelentenivalója? 
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Nincs. 
Mindenkinek köszönöm a részvételt, az ülést 16:30 órakor bezárom.  
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Csernák Csilla       Kapus Márta 
bizottság elnöke             jegyzıkönyvvezetı 

 


