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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 4175/2012/Ü. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottságának 
2012. november 28-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 
                       Spádáné dr. Pelıczi Kovács Marianna igazgatási csoportvezetı 
                       Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
                       Bíró Jenıné gazdasági vezetı 
                       Kiss Mária óvodavezetı 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: Gyıri István bizottsági tag, 
                                                                      Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a bizottsági ülés résztvevıit. 14,25 órakor megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, jelen van 2 fı bizottsági tag. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
A meghívó szerinti 1. napirendi pont: - Beszámoló a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzatnál 2012. évben folyamatban volt belsı ellenırzési vizsgálatokról, valamint az 
önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tevékenységére tervezet – tárgyalását, valamint a 6. 
napirendi pont: - Javaslat az iskola átszervezése kapcsán - tárgyalását javaslom levenni, a 
többit változatlan sorrendben javaslom megtárgyalni. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Párt- és jelképhasználati rendelet hatályon kívül helyezése 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Csernák Csilla elnök, Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
2. A 2011. évi zárszámadással kapcsolatos kormányhivatali javaslat 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Csernák Csilla elnök, Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna ig.csop.vez. 
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3. Polgármesteri Hivatal állománya, létszámának bıvítése 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Csernák Csilla elnök, Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
4. Javaslat az önkormányzati jogi képviselet ellátására állandó ügyvédi megbízási  
    szerzıdéssel Dr. Csernus Tibor képviselı úr, mint ügyvéd megbízása 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Csernák Csilla elnök 
 
5. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Csernák Csilla elnök, Kiss Mária óvodavezetı 
 
6. Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Csernák Csilla elnök, Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
7. Pejtsik-hagyaték Szabályzat jóváhagyása 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Csernák Csilla elnök, Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
8. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda kérelme 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Csernák Csilla elnök, Kiss Mária óvodavezetı 
 
9. Volt óvoda épületére vonatkozó megállapodás módosítása 
    Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
    Elıadó: Csernák Csilla elnök, Bársony Lajos vagyongazdálkodási ügyintézı 
 
10. Egyéb bejelentések 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat a módosításokkal együtt. 
 
Az Ügyrendi Bizottság a javasolt napirendi pontokkal 2 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Párt- és jelképhasználati rendelet hatályon kívül helyezése 

(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Csernák Csilla elnök, Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót polgármester úr részére. 
 
 
 



 4 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt, hogy a Képviselı-
testület 22/2012. (IX.27.) Ktr. számú rendelete kapcsán. A rendelet az Alaptörvény több 
rendelkezését sérti, ezért az csak a hatályon kívül helyezésével orvosolható. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzati rendezvényeken történı párt- jelképhasználatról szóló 
22/2012. (IX.27.) Ktr. számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 
elıterjesztést. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
39/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzati rendezvényeken történı párt- jelképhasználatról 
szóló 22/2012. (IX.27.) Ktr. számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 
elıterjesztéssel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

======================= 
 
2.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: A 2011. évi zárszámadással kapcsolatos kormányhivatali javaslat 

(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Csernák Csilla elnök, Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna ig.csop.vez. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót polgármester úr részére. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
2012. május 7-i testületi ülésen került sor a zárszámadási rendelet-tervezet elfogadására. Az 
államháztartásról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy lekésıbb április 30-ig a Képviselı-
testület elé kell terjeszteni a zárszámadást. A határidıcsúszást a kormányhivatal 
észrevételezte. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a 2011. évi zárszámadással kapcsolatos kormányhivatali javaslat 
elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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40/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a 2011. évi zárszámadással kapcsolatos kormányhivatali javaslat 
elfogadásával egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

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

3.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal állománya, létszámának bıvítése 

(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Csernák Csilla elnök, Dr. Méhész László megbízott jegyzı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót polgármester úrnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A leírtakkal ellentétben nekem kicsit más a véleményem. Azt gondolom, hogy az 1 fıvel való 
bıvítés messze nem elég. Ez látszik a mostani testületi ülés elıkészített anyagán is, és ez csak 
egy szelete a hivatali munkának. Egy másik szelet az államigazgatási feladatok, amirıl 
korábban azt tudtuk, hogy átmennek a járáshoz és nem lesz vele dolgunk. Ennek egy része 
átmegy, de a nagyobb része itt marad. Ebben az évben is a szorosan vett mőködés csak úgy 
tudott létrejönni, hogy azok, akik közfoglalkoztatottként itt dolgoztak, csinálták azokat a 
szakmai feladatokat, amik rendelkezésre álltak. Nyilvánvaló, hogy mindig nem lehet arra 
számítani, hogy közfoglalkoztatottakat vonjunk be. 
Azt gondolom, hogy amikor szakmailag van megfelelı személy, nagy szakmai gyakorlattal, 
akkor meg kellene gondolni a képviselıtársaknak is a döntéseiket. Az, ha itt jó szakemberek 
vannak, az a lakosság elégedettségét nagymértékben elısegíti, mert kellı idıben, szakszerően 
el vannak intézve az ügyek. Ahhoz, hogy nyugodt munkavégzés legyen, ahhoz a megfelelı 
számú létszámot biztosítani kell. A településüzemeltetéshez is biztosítani kellene egy 
dolgozót, mert azért áll a gép napok óta, pedig kellene az utakat csinálni, mert nincs rá ember. 
Azt gondolom, hogy az embereket a feladathoz kell rakni, ahhoz, hogy az megfelelıen el 
legyen végezve. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Az iskolától átkerülnek a dolgozók, a normatíva hogyan fog alakulni? 
 

Gyıri István bizottsági tag 14,45 órakor megérkezett az Ügyrendi Bizottság ülésére, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 3 fı. 

 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Az álláshely, valamint a feladathoz a személyi és eszközállomány is át fog kerülni. A 
részletek tárgyalási alapot képeznek. 
Szakmai feladatokat teljesíteni kell, a szabadságokat ki kell adni. Szeptemberben elrendelte a 
megbízott jegyzı a feltorlódott szabadságok szabályos kiadását, idıközben azonban annyira 
felgyorsultak az események a jogszabályok, közigazgatás átalakításával, az átszervezéssel, 
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hogy gyakorlatilag a munka elvégezhetetlenné vált. Nem öncélú a létszámkérés a Hivatal 
részérıl, ezért kérem, hogy ezek alapján gondolják meg a létszámbıvítést. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Magam részérıl ezt a határozat-tervezetet el tudom fogadni. A továbbiakról a késıbbiekben 
tudunk majd beszélni, amikor látjuk a finanszírozást, hogy hogyan fog érkezni. 
 
Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal állománya, létszámának bıvítésérıl szóló 
határozat-tervezetet. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
41/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a Polgármesteri Hivatal állománya, létszámának bıvítésérıl szóló 
határozat-tervezettel egyetért és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 

====================== 
4.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Javaslat az önkormányzati jogi képviselet ellátására állandó ügyvédi megbízási 

szerzıdéssel Dr. Csernus Tibor képviselı úr megbízása 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Csernák Csilla elnök 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót polgármester úr részére. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Korábban is volt Dr. Csernus Tibor képviselı úrnak ilyen megbízási szerzıdése. Számtalan 
szerzıdése van az önkormányzatnak, amit felül kell vizsgálni. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Felmerül bennem az összeférhetetlenség abban a tekintetben, hogy képviselheti-e Dr. Csernus 
Tibor képviselı úr az önkormányzatot. Javasolnék egy állásfoglalás kérést a Közigazgatási 
Hivataltól. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Az Ötv. 19.§-a lehetıséget ad megbízás alapján a települési képviselı részére a képviseletre. 
Kizárólag jogi képviselıi tevékenységrıl beszélünk jelen esetben, szerzıdések szerkesztése, 
véleményezése, ellenjegyzése, felelısségvállalás, illetve külsı személyek felé való képviselet 
akár a bíróság elıtt. Az önkormányzat képviseletére egy képviselı minden körülmények 
között jogosult. Azért van hozzácsatolva a megbízási szerzıdés, hogy lássa a tisztelt 
Képviselı-testület, hogy mi a tartalma, meddig terjed. 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Nekem olyan aggályaim vannak ezzel kapcsolatban, hogy vannak esetek, amikor nem 
szerencsés az ı általa való jogi képviselet. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Amióta én itt vagyok önkormányzati szerzıdés heti rendszerességgel olyan mennyiségben 
van, hogy 16-20 munkaórát igénybe vesz hetente, hiszen mindent alaposan át kell nézni. 
Azért van, hogy valamely projektnél többször visszaköszönnek feladatok, mert nincs idı arra, 
hogy részletesen és felelısséggel átnézze valaki. Ha megbízunk egy jogi képviselıt, akkor ı 
ezt a feladatot el fogja látni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Határozott idıre, félévre szólóan történne a szerzıdéskötés. Ez idı alatt lehet pontosabban 
látni, hogy mennyi munkával jár ez a feladat. Ezt a fél évet én maximálisan javaslom. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Érdemes-e bizonyos esetekre korlátozni a jogi képviseletét? 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Olyan szerzıdés képviselete, vagy olyan ügy jogi képviselete fel sem merülhet, ahol az 
ügyvéd úr az Önkormányzattal, vagy a Polgármesteri Hivatallal szemben képvisel valakit. A 
megbízással csakis az Önkormányzat érdekét kell/lehet képviselni. Eddig ezek a szerzıdések 
nem kerültek jogi ellenjegyzésre. Tovább is folyatatható így is a munka, de nem lesz jogi 
szőrés. A hivatalban a jegyzı úron kívül én rendelkezem jogi végzettséggel, de a 
kapacitásomba nem fér bele. Most azt a lehetıséget kínáljuk fel a testületnek, hogy ezek jogi 
kontroll alá kerüljenek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez egy olyan kontroll, egyfajta olyan belsı ellenırzés, ami megnyugtató lenne mindenki 
számára. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, az önkormányzati jogi képviselet ellátására állandó ügyvédi megbízási 
szerzıdéssel Dr. Csernus Tibor képviselı úr megbízásáról szóló határozat-tervezetet. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással – nem 
fogadta el a határozat-tervezetet. 
 

========================= 
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5.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 

(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Csernák Csilla elnök, Kiss Mária óvodavezetı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót Kiss Mária óvodavezetı asszony részére. 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
Megváltozott a sajátos nevelési igénynek a definíciója. A hivatkozott törvény úgy 
rendelkezik, hogy akkor vehetjük igénybe a sajátos nevelési igényő gyerekekre a támogatást, 
ha a definíció pontos az alapító okiratban. 
 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 15,16 órakor megérkezett az Ügyrendi Bizottság 
ülésére. 

 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosításáról 
szóló határozat-tervezetet. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
42/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 
módosításáról szóló határozat-tervezettel egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra. 
 

======================= 
 
6.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Csernák Csilla elnök, Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót Bíró Jenıné gazdasági vezetı asszonynak. 
 
Bíró Jenıné, gazdasági vezetı: 
 
Az óvodáéhoz hasonlóan probléma merült fel a sajátos neveléső igényő gyerekek esetében, 
hogy nem volt pontos a megfogalmazás. A normatíva igénybevétele szempontjából nagyon 
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fontos, hogy ez pontos legyen. Az elıterjesztésben szerepel, hogy milyen megfogalmazások 
változtak, illetıleg a konyha átszervezése kapcsán az eddig adóköteles jelzıszámmal ellátott 
adószámunk adómentessé kell, hogy váljon, hiszen az étezés kikerül az iskola feladatkörébıl. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztés 5. oldalán az iskola helyrajzi száma és területe szerepel. Kezdeményeztünk 
egy területmódosítást, hogy a sportpályát leválasszuk. Majd meg kellene nézni, hogy hol tart 
ez a területleválasztás. 
 
Bíró Jenıné, gazdasági vezetı: 
 
A korábbi alapító okiratból kerestem ki az adatokat. Ami bennem felmerült az, hogy a 
könyvtárral azonos helyrajzi számon van az intézmény, és szerepeljen-e az alapító okiratban a 
könyvtár megnevezés, és akkor a könyvtár valóban leválik az iskolától. A végén konzultáció 
alapján nem került bele a könyvtár megnevezés. A többirıl nincs információm. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról szóló elıterjesztést. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
43/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról szóló elıterjesztéssel egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

====================== 
 
7.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Pejstik-hagyaték Szabályzat jóváhagyása 
(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Csernák Csilla elnök, Gyıri Istvánné iskolaigazgató 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót Gyıri Istvánné iskolaigazgató asszony részére. 
 
Gyıri Istvánné, iskolaigazgató: 
 
A szabályzatot kérte a Képviselı-testület, mert nincs elfogadott szabályzat. Ami legutoljára a 
képviselık elıtt volt szabályzat, azt módosítottuk minimális szinten. Felmerült, hogy a Pejtsik 
alapítványba kerüljön a hagyaték összege, de felmerült az is, hogy közalapítványba kerüljön. 
A pénz mindenképpen idekerül az önkormányzathoz, és mivel ez a költségvetésünkben 
szerepel tartalékként, ezt csak egy gazdasági jogi szakember tudná megmondani, hogy milyen 
megoldással lehet az alapítványba átmenteni. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Hogy a késıbbiekben hova kerüljön ez a pénz, egy magánalapítvány számlájára, vagy az 
önkormányzat létrehozna egy közalapítványt, késıbb eldöntendı döntés. Hogy ne maradjon 
az iskola számláján, az viszont azonnali döntést igényel. Az önkormányzatnak abban kell 
most dönteni, hogy ez a pénz minél gyorsabban lekerüljön az iskola számlájáról az 
önkormányzat erre a célra elkülönített számlájára. 
 
Gyıri Istvánné, iskolaigazgató: 
 
Ezekre a lépésekre határidıt kellene szabni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A határidıt a 2013. éves költségvetés elfogadásáig kellene megszabni a sorsát a hagyatéknak. 
 
Gyıri Istvánné, iskolaigazgató: 
 
A mai nap folyamán csatoljuk a hiteles magyar fordítását a végrendeletnek. 
 
Bíró Jenıné, gazdasági vezetı: 
 
Valóban a szabályzat elkészítésekor a hiteles magyar fordítás még nem állt rendelkezésünkre, 
így ahhoz a fordításhoz alkalmazkodtunk, ami évek óta rendelkezésre állt az iskolában. 
A felhasználási céloknál történt egy pontosabb megfogalmazás, mint a korábbi szabályzatban. 
Az konkrétan kiemelésre került, hogy olyan jellegő épület karbantartási munka, amely a 
dologi kiadások körébe tartozik, az nem lenne a hagyaték célja. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Az az információm van, hogy a pénteki testületi ülésre jönnek az örökösök. Nekik 
mindenképpen megnyugtató választ kell adni a hagyatékkal kapcsolatban. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, igazgatási csoportvezetı: 
 
Az elıterjesztınek kell javaslatot tennie az alternatívákkal kapcsolatban. A Pejtsik-hagyaték 
az iskolavezetési kompetenciába tartozik, az ı elsıdleges javaslata a határozati javaslat 
tartalma, ahhoz képest lehet utána módosítást tenni. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy mivel nem tudjuk, hogy lehet-e a Pejtsik Alapítványba tenni a 
hagyaték összegét, és a végrendelet hiteles magyar fordítása sincs még elıttünk, ezért a 
Pejtsik-hagyaték szabályzatának módosításáról most ne döntsünk. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tegyen errıl javaslatot a Képviselı-testület felé. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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44/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy mivel nem tudja, hogy lehet-e a Pejtsik 
Alapítványba tenni a hagyaték összegét, és a végrendelet hiteles magyar fordítása sincs még 
elıtte, ezért a Pejtsik-hagyaték szabályzatának módosításáról most nem dönt. 
Javasolja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tegyen errıl javaslatot a Képviselı-testület 
felé. 
 

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

8.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda kérelme 

(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Csernák Csilla elnök, Kiss Mária óvodavezetı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót Kiss Mária óvodavezetı asszonynak. 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
A megnıtt adminisztrációs terhek miatt, már az elızı óvodavezetı asszony is említette, hogy 
nagy szükség lenne óvodatitkár alkalmazására. Most, hogy a konyha átkerül hozzánk, még 
nagyobb terhelésnek leszünk kitéve. Annyira sokrétő és bonyolult a feladat, hogy egyedül 
képtelen leszek ezt az egészet koordinálni. A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-jétıl 
lehetıvé teszi óvodatitkár alkalmazását számunkra, de a terhek miatt szeretnénk kérni a 
testülettıl, hogy ennek a munkakörnek a betöltését 2013. január 1-jétıl engedélyezze. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Óvodavezetı asszony kérelmét jogosnak tartom. Egy intézményvezetınek nem az a feladata, 
hogy adminisztratív dolgokat végezzen reggeltıl estig, és a konyhai feladatok átvállalásával 
ez a munka csak szaporodik. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda kérelmét óvodatitkári álláshely 
betöltésére. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
45/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda kérelmével - óvodatitkári 
álláshely betöltésére – egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

====================== 
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9.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Volt óvoda épületére vonatkozó megállapodás módosítása 

(Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Csernák Csilla elnök, Bársony Lajos vagyongazdálkodási ügyintézı 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadom a szót polgármester úr részére. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselı-testület döntött arról, hogy a Tiszaalpár, József Attila u. 29. sz. volt óvoda 
ingatlant Szabó János úr részére értékesíti. Egy kérelem érkezett Szabó Jánostól, azzal 
kapcsolatban, hogy az ingatlan megvásárlását nem, mint magánszemély, hanem a 
tulajdonában lévı SZ.T.P.B Kft. nevében kívánja eszközölni, amelyhez kéri az önkormányzat 
hozzájárulását. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a volt óvoda épületére vonatkozó megállapodás módosításáról szóló 
határozat-tervezetet. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
46/2012. (XI.28.) sz. bizottsági határozat: 
 
Az Ügyrendi Bizottság a volt óvoda épületére vonatkozó megállapodás módosításáról szóló 
határozat-tervezettel egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

===================== 
 
 
10.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel egyéb bejelentés nincs, a bizottsági ülést 15,45 órakor bezárja. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

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


