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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 1862/2013. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottságának 

2013. március 26-án tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Csilla Ügyrendi Bizottság elnöke, 
 Dr. Puliusné Sárdi Mária Ügyrendi Bizottsági tag (2 fı bizottsági tag) 
 Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 
 Barna Sándor képviselı 
 Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
 Dr. Vancsura István polgármester 
 
Külön megjelentek: Ballabásné Somkuti Anita, óvoda részérıl 
 Borsi Sándorné, pénzügyi ügyintézı 
 Borvák Erzsébet, igazgatási ügyintézı 
 Kiss Mária, óvodavezetı 
 Palásti Viktor, Gondozási Kp. vezetıje 
 Zsígó Józsefné, óvoda részérıl 
  
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Gyıri István Ügyrendi Bizottsági 
    tag 
      
Jegyzıkönyvvezetı: Török Annamária 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 15:15 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 3 Ügyrendi Bizottsági tagból 2 tag volt jelen. A bizottsági jegyzıkönyv aláírására 
Dr. Puliusné Sárdi Máriát javasolta. 
Megkérdezte Dr. Puliusné Sárdi Máriát, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
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Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Mőködési Sza-
bályzatának módosítása tárgyában 
Elıterjesztı: Kiss Mária, óvodavezetı 
Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
2. Elıterjesztés a Gondozási Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Mőködési Sza-

bályzatának, Házirendjének és Szakmai Programjának módosítására 
Elıterjesztı: Palásti Viktor, Gondozási Központ vezetı 
Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
 

3. Elıterjesztés a szilárdhulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl 
Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 
Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
 

4. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabály-
zatának 2/2013.(I.14.) Kth. módosításáról 
Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 
Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
 

5. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat településnév használatának ren-
deletérıl 
Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 
Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
 

6. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevé-
telérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló rendeletrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
 

7. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szociális földprogramjáról szóló 
rendeletrıl 
Elıterjesztı: Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezetı 
Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
8. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 1/1997.(II.21.) számú Ktr. mó-

dosításáról 
Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 
Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
 

9. Egyéb bejelentések 
 
 
 
 



 4 

1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítása tárgyában 
Elıterjesztı: Kiss Mária, óvodavezetı 
Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Felkérte az óvoda vezetıjét ismertesse a szabályzatot. 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
A saját belsı szabályzatainkat a megváltozott törvényi változások, valamint a különbözı bel-
sı szabályzatok miatt kellett megváltoztatni. Ezek a módosítások a közmővelıdési törvényben 
írott és a 20/2012. EMMI rendelet alapján felvázolt változtatásokat tartalmazzák. Ugyanennek 
alapján dolgozták ki a házi rendet is, ami az új szabályoknak megfelelıen már nem képezi az 
SZMSZ mellékletét. Ezek a módosítások nem tartalmaznak anyagi vonzatot, így csak tájékoz-
tatás jelleggel lettek benyújtva a fenntartó részére. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A gyermekek busszal történı szállításával kapcsolatban kérdezte, hogy a 6 éven felüli gyer-
mek bérletének költségét eddig is a szülınek kellett megfizetni? 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
Igen, ez a megállapodás része volt. A felnıttek kísérıjegyét vásárolják meg, ez egy plusz 
költség, amibıl bevétel származik az a 6 éven felüliek buszköltsége. Ez a járat nem óvoda-
buszként mőködik, hanem rendes járatként, tehát a mőködtetéshez szükséges költségekhez 
valahogyan hozzá kell járulni. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A buszoztatás nem igazán volt biztonságos, kísérgetni kellett az ovisokat, ezzel jelenleg mi a 
helyzet? 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
Elmondta, a probléma ma is jelen van, folyamatosan járják körbe ezt a témakört. Mindig kere-
sik a lehetıségeket. Nem könnyő megoldani, mert jelentıs mennyiségő munkaerıt von el az 
intézménytıl. Próbálták a szülıket is bevonni ebbe, de ez csak átmenetileg mőködött. Jelenleg 
1 dajka és 1 óvónı kíséri a gyerekeket. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Mi az, amiért nem vesznek részt ebben a szülık? Ugyanis éppen olyan felelısséggel tartoznak 
ık is a gyerekekért. Ha nem lenne lehetıség busszal bejáratni a gyermekeiket, akkor is az ı 
kötelességük lenne elvinni az óvodába ıket. 
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Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
Kifogásokat kerestek, keresnek. Nem érnek rá, dolgoznak, kezdıdik a szezonmunka. Kötelez-
ni nem lehet ıket rá, diszkrimináció nincs. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nem érti, hogy nem tudatosul a szülıkben, ha ilyen kedvezmény van, akkor segíteni kellene 
ebben a problémában. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Jelentene-e megoldást, ha a téli idıszakban járna csak a busz? Mondjuk novembertıl-
februárig. 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
A felelısség és a veszélyforrások ugyanúgy meglennének. Az a probléma, hogy délután mi-
kor mennek haza valakinek mindig az úttestnél kell állni, hogy véletlenül se szaladjon ki 
egyik gyerek se az autó elé. Télen ráadásul még az utak is csúszhatnak. A másik probléma 
éppen télen van, mert amikor hazaviszik a gyerekeket a busszal már sötét van, és sok szülı 
arra sem képes, hogy odajöjjön a busz elé, ott várja a gyerekét. İk pedig sokszor nem tudják 
beazonosítani a felnıtteket, vagy éppen azt a személyt, aki jön a gyerekért. Nincs napi, de sok 
szülıvel még heti kapcsolat sem. Pénteken nincs buszjárat pontosan azért, hogy legalább 1 
héten egyszer bejöjjön a szülı az óvodába, kérdezzen esetleg gyermeke felıl és hazavigye a 
koszos holmiját. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Megköszönte az óvodavezetınek a tájékoztatót. 

____________________________ 
 

2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a Gondozási Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Mőködé-
si Szabályzatának, Házirendjének és Szakmai Programjának módosítására 
Elıterjesztı: Palásti Viktor, Gondozási Központ vezetıje 
Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a napirendi pontot és átadta a Gondozási Központ vezetıjének a szót. 
 
Palásti Viktor, a Gondozási Központ vezetıje: 
 
Az alapdokumentumok módosítása az utóbbi idıben történt vezetıváltás, a dolgozói létszám 
csökkenése, illetve az egyéb szervezeti változások miatt vált szükségessé. Továbbá október-
ben volt egy belsı ellenırzés és annak a jelentéseiben szereplı megállapítások miatt kellett 
módosítani az alapító okiratot, az SZMSZ-t, a házi rendet és a szakmai programot. Kisebb 
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változtatások kerültek bele, mint például Magyar Köztársaság helyett Magyarország, az Idı-
sek Otthonánál kellett az intézmény mőködési területét megváltoztatni stb. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Gondozási Központ alapdokumentumainak módosítását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot és javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra: 
 
15/2013.(III.26.) sz. bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága a Gondozási 
Központ Alapító okiratának, Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, Házirendjének és 
szakmai programjának módosítását megtárgyalta és elfogadta. 

_________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 

 Tárgy: Elıterjesztés a szilárdhulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló 
 rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 
Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Elmondta, hogy ezt a rendeletet már decemberben el kellett volna fogadni. A kormányhivatal 
kérésére csak hatályon kívüli helyezéssel lehet megoldani ezt a jogszabálysértést. Jelenleg 
nagy problémát nem jelent, mivel a szolgáltató kérelemmel élt az energiahivatal felé, misze-
rint szeretné emelni a díjat, ami elbírálás alatt van. Az erre vonatkozó jogszabály a 10 %-os 
csökkentéssel kapcsolatos elıterjesztés a kormány elıtt van. Valószínőleg visszamenıleges 
hatállyal fogják hatályba léptetni a törvényt. A törvény megjelenéségig nagy gazdasági prob-
lémát nem jelent az önkormányzatnak. Kérte a rendelet hatályon kívüli helyezését. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szilárdhulladék közszolgálati díjáról szóló rendelet hatályon kívüli 
helyezését. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendelet hatályon kívül helyezését és javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra: 
 
16/2013.(III.26.) sz. bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága a szilárdhul-
ladék közszolgálati díjának megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezését megtár-
gyalta és elfogadta. 

________________________________ 
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4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
 Szabályzatának 2/2013.(I.14.) Kth. módosításáról 

Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 
 Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
A bizottság dolgozik a szabályzaton, de az elıkészítés nem olyan stádiumban van, hogy errıl 
lehetne dönteni. Ezért kérik a hosszabbítást. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az Önkormányzat SZMSZ határidejének módosítását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot és javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra: 
 
17/2013.(III.26.) sz. bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága a 
2/2013.(I.14.) Kth. határozat végrehajtási idejét, melyben Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elkészítése a cél, 2013. április 30-ra módo-
sítja. 

_________________________________ 
 
 

5.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat településnév használatá-
 nak rendeletérıl 

Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 
 Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Egy új rendeletrıl volt szó. A gyakorlat miatt a település nevet kérik használni. A legtöbb 
helyen önkormányzati rendelet szól róla. Tekintélyt és rendet szolgáló ennek a rendeletnek a 
hatályba léptetése és alkalmazása. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Észrevételt tett az 5.§-ban egy hibára a városnév helyett településnevet kell írni. Illetve a ha-
táskört a képviselı-testületre módosítaná a polgármester helyett. 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
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Egy dolog miatt nem támogatná ezt a felvetést. Egy konkrét példát hozott fel ezzel kapcsolat-
ban. Egy gazdasági társaság kívánta felfenni ezt a nevet. Erre vonatkozó törvényi szabályok 
szerint az elkészült gazdasági szerzıdés után 30 nap annak bejegyzésére. Ez az idı nem volt 
elegendı arra, hogy lefolytassa az eljárás, illetve a településnév engedélyezését. 

 
Gyıri István Ügyrendi Bizottsági tag 15:34 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 

így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 3 fı. 
 
Emiatt módosítani kellett a társasági szerzıdést. Ha a testület hatáskörébe kerül, akkor mindig 
nem lehet összehívni egy rendkívüli ülést ilyen esetekben. Ezért gondolta, hogy egy személy-
ben gyorsabb az ügyintézés. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondta a dr. Puliusné Sárdi Mária javaslatát, miszerint a rendelettervezetbe 3 helyen szere-
pel az a szó, hogy polgármester. A 3. helyen csak a nyilvántartás vezetésével bíznák meg. Az 
elsı két helyen a Képviselı-testület legyen helyette, a 3. helyen pedig a Polgármesteri Hiva-
tal. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolta, ha valaki elhatározza, hogy a Tiszaalpár nevet szeretné használni, akkor leg-
több esetben a testület döntse el engedélyezi-e. Hozzátette, nem tudja az aljegyzı által elmon-
dott eljárásnak a menetét. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a településnév használatának rendeletét és annak módosításait. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi rendelet módosításait és javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra: 
 
18/2013.(III.26.) sz. bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat településnév használatának rendeletét a kiegészített módosítá-
sokkal megtárgyalta és elfogadta. 

_____________________________ 
 

6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló rendeletrıl 
Elıterjesztı: Dr. Vancsura István, polgármester 
Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
Borvák Erzsébet, igazgatási ügyintézı: 
 
Kiegészíteni nem kívánta. Megköszönte az elkészítéshez nyújtott segítséget. 
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Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Úgy vélte a Gondozási Központ vezetıjének kell eldöntenie kit vesz fel, mint ellátottat. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Személyes gondoskodást nyújtó rendeletbe van benne, de bizonyos esetekben a testület elé 
kell hozni annak döntését, kit vehet fel.  
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Úgy gondolta, ha egy vezetıt megbíznak, akkor annak hatásköre és joga van eldönteni ki az, 
akit felvehet. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Igen, de vannak meghatározott és elıírt esetek, amikor ebben nem dönthet csak a testület. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a személyes gondoskodást nyújtó szociális rendeletet. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi rendelet és javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra: 
 
19/2013.(III.26.) sz. bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjak-
ról szóló rendeletet megtárgyalta és elfogadta. 

_________________________________ 
 

7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szociális földprogramjá-
ról szóló rendeletrıl 
Elıterjesztı: Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezetı 
Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Elmondta, ı nem látta azoknak a földeknek a helyrajzi számát, amelyek kiosztásra kerülné-
nek. Arra kérte a bizottsági tagokat ne fogadják el addig a rendeletet, amíg azok elıterjesztés-
re nem kerülnek a bizottságokhoz. 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Támogatta a képviselı úr javaslatát. Nem látott errıl intézkedést. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
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Egyetértett a Barna képviselı úrral. Másik felvetése volt, az önkormányzat kap-e abból a föld-
alapból, amit a magyar kormány biztosít az önkormányzatok részére. Továbbá szeretné, ha az 
önkormányzat felügyelné a földmővelési munkálatokat a visszaélések elkerülése végett. Le 
kell írni az SZMSZ-be, hogyan kell kezelni az önkormányzat vagyonát. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A belsı ellenır asszony azt írta: a pénznél egy dologra kell jobban odafigyelni, a közpénzre. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nagyon jónak tartotta és idıszerőnek a rendeletet. Ezzel is lehet segíteni a rászorulókon. Kér-
dése volt, hogy a kft. munkálatai ingyenesek lesznek-e. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Nem. Csak a területet kapják ingyen, a többi pedig már a földmővelı dolga. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Ezzel lesz a probléma, így nem fogják tudni mőveltetni. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
Aki már rászorul az ingyen földre annak nincs pénze mőveltetni. Ingyen kell mőveltetni a kft-
vel. Ezért is kell jobban odafigyelni a pénzre, többek között a kamatmentes hitelre is. 
 

Dr. Vancsura István polgármester 15:56 órakor megérkezett az 
Ügyrendi Bizottság ülésére. 

 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Támogatta a javaslatot, hogy ha már ingyen kapják a földet, akkor a munkálatokat is biztosí-
tania kell az önkormányzatnak. Javasolta fogadják el, mert a rendelet határidıs, abból a szem-
pontból, hogy lassan vetni kell. Módosítani lehet még a késıbbiekben. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási ügyintézı: 
 
Egyetértett az elıtte felszólalókkal. Ha megoldható, akkor az önkormányzatnak finanszíroznia 
kellene a kft. földmővelési munkálatait. A vetımagok és egyebek tekintetében átmenetei se-
gély keretén belül lehetne még erre elıirányozni pénzt, esetleg természetbeni utáni átmeneti 
segélyt. Mivel 1,2 millió forint lett betervezve, amibıl kb. 100.000 forint lett elköltve, tehát 
maradt annyi pénz, hogy 0,5 milliót csak erre a célra el tudnának különíteni. A kamatmentes 
kölcsönökkel kapcsolatban van egy másik elıterjesztés, ami megoldást jelenthet.  
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
İ inkább a kamatmentes hitel terhére vonná el az 500.000 forintot. Mivel rá lehetne terheltet-
ni az ingatlanokra a jelzáloghitelt. 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Abba kell belegondolni, hogy a rászoruló megkapja a területet ingyen, megkapja a vetımagot 
ingyen és kimegy a kft. gépe megmővelni. Utána 2 hónap múlva pedig azt lehet látni, hogy 
tele van gazzal. Ki fogja ellenırizni, hogy a gépek hová mennek ki dolgozni? 
 

Dr. Taricska Tibor alpolgármester 16:03 órakor megérkezett az 
Ügyrendi Bizottsági ülésre. 

 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A csatolt anyagok hiányában kérte a Polgármesteri Hivatalt a holnapi Képviselı-testületi ülés-
re készítse el a hiányzó dokumentumokat. 
Ezzel kiegészítve szavazásra bocsátotta az önkormányzat szociális földprogramjáról szóló 
rendeletet. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi rendelet és javasolta a Képviselı-testületnek elfogadásra: 
 
20/2013.(III.26.) sz. bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága megbízza a 
Polgármesteri Hivatalt az önkormányzat szociális földprogramjáról szóló rendelethez készítse 
el a hiányzó dokumentumokat. 

_________________________________ 
 

8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 1/1997.(II.21.) számú 
Ktr. módosításáról 
Elıterjesztı: Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı 

 Elıadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
 
Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna, aljegyzı: 
 
Átdolgozta a rendeletet, mert nem felelt meg az elıírásoknak. Kinyomtatni sem sikerült, mert 
fél 3-kor készült el. Nem látja ennek fontosságát. Természetesen, ha holnap szeretne a Képvi-
selı-testület tárgyalni róla, akkor ı behozza a kiegészített elıterjesztés. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Megjegyzést tett, hogy pénteken a 38 elıterjesztésbıl csupán 15 került kiküldésre. Véleménye 
szerint így nem lehet felkészülni az ülésekre. 
 
Gyıri István, a bizottság tagja: 
 
A költségvetésnél is elmondta, hogy a 120 millió forintot tartalékalapba tetette volna. De ezt a 
képviselı-testület már megszavazta. A tiszteletdíjak összegét is megszavazta már. Így a pol-
gármester hatáskörében tartozik a költségvetés feletti rendelkezés addig, amíg a költségvetést 
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a képviselı-testület nem módosítja, a pénzeket vissza nem rendeli és nem helyezi át tartalék-
keretbe. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel ez a rendelettervezet még nem kidolgozott, ezért arról szavaztatott, hogy a képviselı-
testület foglalkozzon ezzel a rendelettervezet módosítással. A polgármesteri hivatal készítse el 
a rendeletmódosítást a holnapi ülésre. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az alábbi módosítást a rendelettel kapcsolatban: 
 
21/2013.(III.26.) sz. bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Ügyrendi Bizottsága megbízza a 
Polgármesteri Hivatalt az Önkormányzat 1/1997.(II.21.) Ktr. módosításának elkészítésével. 
 

_________________________________ 
 

Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel egyéb bejelentés nincs és hozzászólás nem történt, az Ügyrendi Bizottsági ülést 16:13 
órakor bezárta. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Csernák Csilla  :/                                        /:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
                a bizottság elnöke                                                        bizottsági tag 
 
 
 
 


