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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 2942/2013. 
 
 
 

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

2013. június 05-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Csilla Ügyrendi Bizottság elnöke, 
 Győri István Ügyrendi Bizottsági tag 
 Dr. Puliusné Sárdi Mária Ügyrendi Bizottsági tag (3 fő bizottsági tag) 
 Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
 Dr. Vancsura István polgármester 
 Barna Sándor képviselő 
 
Külön megjelentek: Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
 Ajtai Elemérné CNÖ elnök 
 Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 Sztakó Ildikó könyvtáros 
      
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 16:25 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 3 Ügyrendi Bizottsági tagból 3 tag volt jelen. A bizottsági jegyzőkönyv aláírására 
Győri Istvánt javasolta. Megkérdezte Győri Istvánt, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta az 5. napirendi pont levételét, mivel most kapták meg. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Elmondta, amennyiben az 5. napirendi pont levételre kerül, akkor július 1-jével működéskép-
telenné válik a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat is. Nem kerülnek átutalásra a bérek, 
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a képviselői díjak stb. Tele vannak határidős feladatokkal és nem megy gyorsabban a munka. 
Többek között ezért is került sor erre a rendkívüli ülésre. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Sajnos nem tud benne dönteni, mert valóban most kapta meg az előterjesztést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Pontosan ezért hívják rendkívüli ülésnek a mait. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az SzMSz-ben le van írva, hogy 72 órával előtte meg kell kapniuk az anyagokat, különösen a 
gazdasági témákban. Úgy gondolja, így nem lehet kérdésekben dönteni. A bérszámfejtésre 
programok vannak, nem igényel plusz munkát. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Módosítani szeretné a 3. napirendi pont címét. Javasolta ketté szedni. Az egyik a szociális 
családsegítést és gyermekjóléti önkormányzati társulással, a másik pedig a nappali ellátással 
kapcsolatos. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Sajnos rosszul került bele, csak kizárólag szociális és gyermekjóléti társulásnak kell lennie a 
címben. Felolvasta az újonnan elfogadott Szervezi és Működési Szabályzat 19. szakasz 2 be-
kezdését, amely a képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívásáról szól. Jelen esetben is 
indokolt volt az összehívás. A sürgősségi indítványt a jegyző, a polgármester, a bizottságok 
tagjai, a képviselők javasolhatják. Kérte ne vegyék le a napirendi pontot, mert nem lehet pá-
lyázatot írni és július elsejével nem lesz regisztrált mérlegképes könyvelője az intézménynek. 
Jogszabályi előírás van rá, hogy lennie kell. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Nem most kellene tárgyalni, hanem május 29-én kellett volna. Nem fedi a valóságot, hogy 
megáll az élet, ugyanis aláírási joga Borsi Sándornénak van. Javasolta az Ügyrendi Bizottság-
nak vegyék le napirendi pontot. A Pénzügyi Bizottságnak is javasolni fogja.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérdése volt Borsi Sándornéhoz, hogy aláír-e a jövőben más által készített munkát. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Tisztázni kell, ki milyen feladatokat lát el. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nyilvánvalóan azért került be, mert szükséges Bíróné Icu helyére valakit felvenni. Folyamato-
san azt látja, hogy a képviselő-testület akadályozza a hivatali munkát. Mindenki megszakad a 
munkában, a legkisebb elnézés sincs. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egy akkora településnek, mint Tiszaalpár 13,3 fő alkalmazottja lehet a hivatalban, amit hiva-
talosan a magyar állam normatívával támogat. A többit a tiszaalpári lakosoknak kell megfi-
zetni. Az a probléma, hogy személyekben gondolkodnak, nem feladatokban. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta mielőtt az 5. napirendi ponthoz érnek 5 perc szünetben mindenki áttanulmányozhat-
ja az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Javasolta a 2. napirendi pont levételét, mert azt is most kapta meg. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fo-
gadta el a napirendi pontok sorrendiségét. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Rosszul tette fel a kérdést a bizottsági elnök. Nincs elfogadott napirend. Először a 2-est, majd 
az 5-öst kellett volna feltenni szavazásra, végül pedig az egészet. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, hogy az Alapító Okiratot sem látta eddig. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Eddig már elolvashatta volna képviselő úr. Folyamatosan a hibákat keresik, a csíráját sem 
látja annak, hogy dolgozni akarnának. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2. napirendi pont levételét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – nem fo-
gadta el a 2. napirendi pont levételét. 
 
Szavazásra bocsátotta az 5. napirendi pont levételét. 
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Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az 5. napirendi pont levételét. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok sorrendiségét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok:  
 
1. Előterjesztés a Tiszaalpári Könyvtár Szabályzatainak módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Sztakó Ildikó, könyvtáros 
 Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
 

2. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
3. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti társulásban való ellátásáról 

Előterjesztő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
4. Előterjesztés a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megálla-

podás-tervezet tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Könyvtár Szabályzatainak módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Sztakó Ildikó, könyvtáros 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
 
Vannak szabályzatok, amelyekben csak a névváltozás módosult. A könyvtár használatának 
rendje került módosításra nagyobb mértékben, mert már nagyon régi volt. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Olvasott olyat, ha tankönyv megrongálódik, akkor annak összegét meg kell fizetni. Eddig is 
így volt? 
 
Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
 
Ritkán szokott előfordulni, hogy amely könyv 1 éves használatra van kiadva és hamarabb 
visszakerül, mint 1 év és csúnyán megrongálódik, akkor ki kell fizetni. 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Aki 1 év után hozza vissza és megrongálódik, azokat a könyveket nem is lehet kifizettetni? 
 
Sztakó Ildikó, könyvtáros: 
 
Nem. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Tiszaalpári Könyvtár Szabályzatai módosításának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
37/2013.(VI.05.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tisza-
alpári Könyvtár Szabályzatainak módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tiszaalpári 
Könyvtár Szabályzatainak módosítását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Két dolog miatt kellett módosítani, egyik a névváltozás, másik pedig 2012. január 1-jétől elő-
írták a jogszabályi változásokat, külön kell venni az önkormányzatot és a hivatalt, ezt át kel-
lett vezetni. Erről szól az előterjesztés. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kérte vegyék le a napirendi pontok közül, mert el sem tudta olvasni, nem fogja megszavazni. 
Nagyon érdekes dolog a folyadék szállítására szolgáló közmű építése. Kellőképpen tisztázni 
kellene, mert ez is a szennyvízberuházással kapcsolatos. A nyári gát szerepét is tisztázni kell. 
Az ápolási díj méltányossági alapon úgy tudja eddig is volt. Annak idején a Képviselő-testület 
nem szavazta meg. Viszont kerültek eléjük olyan papírok a 2012. évi költségvetésről, amely 
azt feltételezi, hogy a polgármester úr kivételezettséget látott el. Nem tudja, a közgyógyellátás 
alanyi jogon jár, vagy méltányossági alapon jár, tisztázni kell. 
 
 



 

7 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Minden olyan feladat benne van, amit csinálhat az önkormányzat, de nem kötelező. Ha látott 
volna képviselő úr egy cégalapítási okiratot, ott is sokféle fel van sorolva, de mondjuk abból 
csak egy párat csinálnak. Pontosan azért, hogy ne kelljen mindig módosítani a dokumentumot. 
Kérte, fejezze be a gyanúsítgatásokat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem állapot, hogy a polgármester ilyen tisztességtelenül félrevezeti a képviselőket és a város-
nak is össze-vissza hazudozik. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Méltányossági közgyógyellátást ad az önkormányzat, de méltányossági ápolási díjat nem. 
Viszont adhatna, csak úgy döntöttek, hogy nem kerül bele. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A 2012-es költségvetésbe ki volt mutatva. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Az Alapító Okirat módosítását úgy kell végrehajtani, hogy ami benne volt a régibe, azt szó 
szerint ki kell idézni és felsorolni az újat. Majd utána van írva, mi kerül a helyére. Egyébként 
pedig azok kerültek bele, amit a helyi rendeletbe megszavazott a képviselő-testület. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Már a május 29-i ülésen napirendi pontnak akarták ezt az előterjesztést. Nagy lendülettel sike-
rült a következő rendkívüli ülés előtt 12 órakor kiküldeni az anyagot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha a hivatalnak ennyi bizalmat szavaz a testület, hogy éjfélig dolgoznak a lányok, nem tudja, 
hogyan akarják ezt az egészet. Valóban bekerülhetett volna a rendes testületi ülésre is, csak 
mivel elkészült gondolták behozzák, hogy kevesebb legyen a napirendi pont a rendes ülésen. 
De ő azt látja, csak a munka akadályoztatása a lényeg. Szeretné, ha egyszer megköszönnék azt 
is, hogy sokszor éjfélig dolgoznak a hivatalban. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Polgármester úr félrevezeti a hallgatóságot. Ugyanis azt a kijelentést tette, az a cél, hogy itt ne 
haladjon a munka. Szeretné elmondani ezt az előterjesztést ő javasolta, hogy vegyék fel a 
mostani napirendek közé, illetve a CNÖ-jét is. Tehát ő nem akadályozza a munkát. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor nem érti, miért kritizálja állandóan a munkát. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Azért, mert ma délben kapta meg az előterjesztést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez egy furcsa kettősség, nem tudja, hogyan kezelje ezt. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem tudta megmondani az a képviselő-testületi határozat mikor született, de tudomása van 
róla, hogy az ápolási díjat méltányossági alapon a képviselő-testület leszavazta. Tehát nem 
volt a polgármester úrnak kompetenciája arra vonatkozóan, hogy valakinek segítsen. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az Alapító Okirat módosításának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
38/2013.(VI.05.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása a Tiszaalpári Polgármeste-
ri Hivatal Alapító Okiratának módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az írásbeli 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Alapító Ok-
iratának módosítását elfogadta. 
 
Felkéri Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosítását, 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot továbbítsa a Magyar Államkincstár Bács-
Kiskun Megyei Igazgatósága felé. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti társulásban való ellátásáról 
Előterjesztő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
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Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Előkészítették a társulási megállapodást és a vonatkozó törvényi előírásokat. Kiosztásra került 
egy téves változat. A 4. oldal alsó felében található, hogy a bizottságok tagjainak legalább 
felét a társulási tanács tagjainak kell választani. Módosítani javasolta legalább 1/3-ra. A jog-
szabályi előírások alapján kellett haladni. Nincs sok példa január óta. Kicsit nehéz volt össze-
hozni. A háttérben folyt az engedélyeztetés is. Lényege, hogy jogszabályi lehetőség van rá, 
hogy kiegészítő normatívát kapjanak, a feladatokat jobban el tudják látni, a helyettesítések 
megoldódnak. A társulási megállapodás arról szól, hogy mindkét település önállóan végzi a 
feladatait és egymáséba nem szólnak bele. Szoros az idő, dönteni kell. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
A határozat-tervezetekben az április 30-a szerepel, kérte módosítsák majd. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szociális és gyermekjóléti társulás elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
39/2013.(VI.05.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága társulási 
megállapodás szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására tárgyban: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az írásbeli 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és Lakitelek Önkormányzatával a szociális (család-
segítés) és gyermekjóléti feladatok ellátása tekintetében a megállapodást jóváhagyja. 
 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. 
 
Felkéri Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyzőt, hogy a szükséges engedélyeztetési 
feladatokat készítse elő és folytassa le. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 

4.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési 
megállapodás-tervezet tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Lényegében nem változik a korábbi megállapodás, amely jelenleg is érvényben van. Kérte 
támogassák elfogadását. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
A személyi és tárgyi feltételek biztosításánál javasolta, hogy Ajtai Elemérné felelősséggel 
tartozik a lap-topért, tehát ha a testület megszavazott neki egy lap-topot, akkor az új legyen, 
mert csak azért tud felelősséget vállalni. Használt lap-top esetében törölni kell ezt a pontot. A 
pályázati pénzekkel kapcsolatban kérdezte, hogy miként használják fel azokat. Szerette volna, 
ha a képviselő-testület erre rálátást kaphatna. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Úgy gondolta a jelenleg hatályos együttműködési megállapodás megfelel mindenféle tekintet-
ben az elvárásoknak. Kérte hagyják meg ezt a megállapodást és csak a működés témájában 
legyen módosítás benne. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Amennyiben nem kerülne módosításra a megállapodás, akkor jogszabályba ütközne az Mötv.-
vel, az államháztartási szabályokkal. A belső ellenőr egyértelműen megfogalmazta a hiányos-
ságokat. Ezen esetben törvénysértést követnének el. Az átadás-átvétellel kapcsolatosan az 
elfogadott határozat szerint nem döntött úgy a testület, hogy új lap-topot kellene venni. Van 
működőképes rendelkezésre álló lap-top, nincs talán egy éves sem, teljesen jó állapotban van. 
Mellékesen megjegyezte ő használta korábban. Ha mégis műszaki hiba történne vele, számon 
nem kérné senkin sem.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Örült annak a válasznak, amit kapott. Tehát a 150.000 Ft, ami erre lett volna szánva, akkor 
céltartalékba kerülhet. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint ez egy új megállapodás és biztosan meg van az oka, hogy az elnök asszony 
a régihez ragaszkodik. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
2006 óta vezeti a Cigány Önkormányzatot, úgy gondolta pár dologra felhívja a figyelmet. A 
Képviselő-testület a jelenleg érvényben lévő együttműködési megállapodást nem kapta kéz-
hez, tehát nem tudják mi van benne. Dönteni pedig csak akkor tudnak, ha tudják miről van 
szó, van összehasonlítási alapjuk. Törvénysértést nem követnek el, nem kötelező a belső elle-
nőrzés a CNÖ tekintetében. Irodahasználatra vonatkozóan, ha a lap-topot a CNÖ Képviselő-
testületének adják át használatra, akkor miért Ajtai Elemérné felel érte egy személyben. Azt 
kérte a bizottságoktól a már meglévőt olvassák el és értelmezzék és csupán a működés tekin-
tetében változtassanak rajta. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Képviselő asszonynak mondta el, kétféleképpen lehet módosítani egy megállapodást, hogy 
készítenek egy módosítást és szükséges esetén egységes szerkezetbe foglalják, vagy készíte-
nek egy újat és ahogyan meg is történt utalnak a régire. Nyilvánvalóan a két megoldás közül 
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kellene választani. Úgy gondolta megfelel a jogi szabályozásnak az új előterjesztés. A belső 
ellenőrzési vizsgálatot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha nem lesz aláírva, akkor az Álla-
mi Számvevőszék jön és megállapítja, hogy nem szabályos a megállapodás, akár még norma-
tívát is levonhat a CNÖ-től. Mérlegelni kell. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ennek a megállapodásnak a lényege egyetlen mondatban összefoglalható. Egyértelműen le 
van írva, hogy az önkormányzat biztosítja a CNÖ-nek a működését, mind a tárgyi mind a 
személyi feltételeket. A részleteket már meg lehet beszélni. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Megnézte az alapvető rendelkezéseket, törvényeket, minden benne van a jelenlegi megállapo-
dásban. Kérdése volt az aljegyző asszonyhoz, hogy akkor idáig milyen törvénytelenséggel 
működött a CNÖ. Ezek szerint a dolgozók leminősítéséről beszélnek. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kérte ne forgassák ki a szavait. Nem azt állította, hogy a CNÖ törvénysértően működött, ha-
nem, hogy a megállapodás az azóta bekövetkezett törvényi előírásoknak nem felelt meg. El-
mondta ezt már többször is, kérte hallgassák meg, mert akkor semmi értelme sincs, hogy itt 
ül. 
 
 

Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 17:30 órakor távozott az ülésről, így 
az Ügyrendi Bizottság ülése a törvényességi előírásoknak megfelelően nem folytatható. 

 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Elmondta 17:00 órakor a Pénzügy és Gazdasági Bizottság ülésének kellett volna kezdődnie. 
Felháborítónak tartja, hogy eddig beszélnek erről a témáról. Polgármester úrnak kellett volna 
leülnie Marikával és megbeszélni a megállapodást részletesen. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselő: 
 
8 éve már annak, hogy nincs irodája a CNÖ-nek. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Csak a helyiség használatára való tekintetben történjen benne módosítás. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Milyen határidő köt, hogy ebben dönteni kell. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nincs határidő. Elemér kimondta mi a probléma, hogy nincs iroda és lap-top. Erre válaszolva 
elmondta nem tudják ezt biztosítani. 
 
Ajtai Elemér, CNÖ képviselő: 
 
Erről kell beszélni. Nekik nem kell iroda. Majd ha jön egy ellenőrzés, akkor az önkormányzat 
lesz bajban. 

 
 

Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 17:33 órakor visszajött az ülésre. 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte vegye visszább a hangját. Javasolta napolják el. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Javasolta a legközelebbi ülésre kerüljön kiküldésre a jelenlegi érvényben lévő megállapodás, 
hogy a képviselők lássák milyen változások kerülnének bele, annak tudatában szavazzanak. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az együttműködési megállapodás elnapolásának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
40/2013.(VI.05.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elnapolása tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tárgyalását elnapolta. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, az Ügyrendi Bizott-
ság ülését 17:35 órakor bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 

/:  Csernák Csilla  :/                                         /:  Győri István  :/ 
                        a bizottság elnöke                                                    bizottsági tag 
 
 
 
 


