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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 3987/2013. 
 
 
 

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

2013. szeptember 24-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal kistanácsterme 
 
Jelen voltak: Bolláné Csernák Csilla a bizottság elnöke, 
 Győri István, 
 Dr. Puliusné Sárdi Mária (3 fő) 
 Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
 Dr. Vancsura István polgármester 
  
Külön megjelentek: Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
      
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 08:40 órakor megállapította, hogy a bizottság 3 fővel 
határozatképes. Hitelesítőnek Dr. Puliusné Sárdi Máriát javasolta. Megkérdezte Dr. Puliusné 
Sárdi Máriát elfogadja-e a felkérést. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
  
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Előterjesztés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvénynek megfelelő új 

vagyonrendelet megalkotása tárgyában 
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Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök / Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 
 

2. Előterjesztés a köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet-tervezet és a közszolgálati 
szabályzat megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök  
 

3. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés 
módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási 
csoportvezető 
 

4. Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. 
féléves teljesüléséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási 
csoportvezető 

 
5. Egyéb bejelentések 

 
 
 
1.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvénynek megfelelő új 
vagyonrendelet megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök / Bársony Lajos vagyongazdálkodási előadó 

 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Módosítási javaslat volt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén, amit elfogadott a 
bizottság. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Arról szól, hogy az ellenérték nélkül kapott vagy felajánlott vagyonról 5.000.000,- forintig ne 
a polgármester döntsön, hanem a képviselő-testület. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a vagyonrendelet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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61/2013.(IX.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvénynek megfelelő új vagyonrendelet megalkotása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi törvénynek megfelelő új vagyonrendelet megalkotását 
megtárgyalta és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által tett módosításokkal együtt elfogadta. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet-tervezet és a 
közszolgálati szabályzat megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 

 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólásokat várt. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta, részéről nem fogadható el. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
8. szakasznál 10-10%-os béremelést fogadtak el. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Igen, ő javasolta, most is javasolja. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Szabályzatnál volt egy pontosítás, a számozás csúszott el. Valamint a 16. szakasz kivételével 
szövegben kell pontosítani. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem ért egyet a plusz 10%-os egységesített burkolt béremeléssel. A hivatal ez évi munkájával 
nincs megelégedve. A felelőst meg kell keresni. Több millió forint ment ki lakástámogatásra, 
olyanokra is, amelyek már kicsúsztak az időből. Nem a képviselők kompetenciája eldönteni 
kinek jár és adható. A két csoportvezető pótlékját megszavazhatják, ezt támogatja. A 
költségvetésnek lehetősége van jelenleg adni béremelést, de az nem azt jelenti, hogy adni is 
kell, hiszen mínuszban van a költségvetés. Eltapsolták a pénzeket. A felelőtlen gazdálkodást 
jutalmaznák? Nem támogatja. 
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Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kétféle dologról van alapvetően szó. A vezetői pótlék és a juttatás. Hosszú ideje kérik a 
testületet, hogy a csoportvezetőket illető pótlékot adják meg. Az illetménykiegészítés másik 
dolog. Vannak hibák, lesznek is, tökéletes ember nincsen. A hivatal állománya törekszik a jó 
munkára. Ez önmagában a végzettséghez illő kiegészítés. Jelenleg csak 2 hónapra kapják és a 
továbbiakban majd a jövő évi költségvetést terheli. A későbbiekben adható lesz. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A közalkalmazottaknak egyébként is biztosít az állam 60%-os emelést.  
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazás következik. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Javasolta szétválasztani, csak a vezetőknek járó pótlékot előterjeszteni. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem javasolta. A mai délutánra nem tudja különvenni. A két módosítás közül kell választani. 
A bizottsági elnök úr és Győri képviselő által tett módosítás közül. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Törvény nem ad rá lehetőséget? 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem. Rendeletet kell módosítani hozzá. Régen lehetett szabályozni, most nem lehet, mert a 
régi rendeletek alól már kicsúsztak a törvényi keretek. Tehát szükséges módosítani a 
rendeleteket, vagy újat alkotni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadja, hogy a törvényi változtatásokat el kell fogadni. A kft. nem termel bevételt. A 
kormány feladathoz adja a pénzt, a státuszra, amelynek 13,13 főnek kellene lennie. A 
továbbiakban elmondta milyen problémái vannak a szennyvízberuházással kapcsolatosan. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a juttatásról szóló rendelet és a közszolgálati szabályzat elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
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62/2013.(IX.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a 
köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet és a közszolgálati szabályzat megalkotása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a 
köztisztviselők juttatásairól szóló rendeletet és a közszolgálati szabályzat megalkotását 
megtárgyalta és a módosításokkal együtt elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés 
módosítása tárgyában (szóbeli) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási 
csoportvezető 

 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Megcsinálják a táblázatot és a testületi ülésen meg fogják kapni a képviselők.  
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Szavaztatni kellene, de csak szóbeli megállapodás volt. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
3.500.000,- forint lenne felduzzasztva, így kb. 5.000.000,- forint kerülne a felújításra. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Tegnap úgy szavaztak, hogy a módosítással együtt kerül elfogadásra, amely a mai napra 
elkészül, ezzel javasolta feltenni szavazásra. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítását a bizottság által 
tett módosításokkal. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
63/2013.(IX.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítása tárgyában 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítását megtárgyalta és a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság által tett módosításokkal együtt elfogadta. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
I. féléves teljesüléséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási 
csoportvezető 

 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ha már a gépkocsi adót kimutatják, ki kellett volna a kamatmentes kölcsönöket is. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Tavaly nem volt kamatmentes kölcsön. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
De volt, hogyne lett volna. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Még nagyon régi. Decemberben fogadták el, tavaly lett szűkítve rajta. Tavaly változott, előtte 
nem volt. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Év végén elfogyott a hitel. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem az fogyott el, hanem az átmeneti segély. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Igen, így van. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A költségvetésben van rá 2.300.000,- forintos keret. Szociális juttatást béremelésre adják, 
mert komplexen kell nézni a költségvetést. 
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Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Aki hátrányos helyzetű megkapja a támogatást. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Köztemetésre is el van különítve, tehát ingyenes temethetnek. Ha nem osztanak, akkor miért 
van betervezve a költségvetésbe. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Lehetőség volt átmeneti segélyt kapni, illetve temetésre is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem tartalmazza a beszámoló mindazt, amit tartalmaznia kellene. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Csak azt tudják leírni, amit a főkönyvi könyvelő elkészít, lekönyvel. Ők ehhez írnak egy 
beszámolót. A számokon nem tudnak változtatni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
A teljesítésnél 0,- forint van írva. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Megmutatta a papíron, hogy 0,- forint van írva. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Akkor oda még nem lett könyvelve semmi. Az első félévet mutatja június 30-ig. Csak a 
kifizetést látják. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Lehetetlen. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Módosítási javaslat van-e hozzá? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Felsorolhat egy jó párat. Tegyék tartalékba. A költségvetést megszavazták, tehát a 
polgármester hatáskörébe tartozik minden. 
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Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem, nem minden. De ez nem a költségvetés, hanem a teljesítés. A segélyeket nem lehet 
áttenni a személyi jellegűre csak ha beviszik módosításként ülésre és megszavazza a testület. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ebből azt olvassa ki, nem folyt be az összeg. Például 562.000 forint telekeladás. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem tavaly adták el. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
De tavaly. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ki sincs fizetve. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Csak ment a huza-vona. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nincs meggyőződve róla el lett-e adva a telek. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Lehet még nincs lerendezve. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Meg fogja támadni a szerződést. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ha konkrét kérdése van, akkor tegye fel és akkor a következő ülésen válaszolnak rá. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A mostanira.  
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ha bejön képviselő úr a pénzügyre meg tudják nézni. 
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Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A testületen elhangzott kérdésre testületen kell válaszolni. Így szól a jogszabály, ezt tudja 
vállalni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Módosítás, ehhez csatoljanak még információt. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Amely esetben kifizetés történt el lett könyvelve, ha nem, nem történt kérelem, nem fogadták 
el. Nem tudja azonnal kigyűjteni, sokkal bonyolultabb, mellette más feladatok is vannak. Ez 
egy pénzügyi beszámoló, nem igazgatási beszámoló. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A kamatmentes hitelnél a múlt évi kimutatást szeretné látni. A múlt évinek meg kell lennie, 
hiszen már le van zárva. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Meg kell lennie, Erzsike biztosan készített ilyen beszámolót. Összegezve csak annyit mondott 
el, hihetetlennek tartja képviselőtársa, hogy nem volt méltányossági közgyógyellátásra 
kifizetés. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem azt jelenti, hogy nem volt. Ha csak tévedés nem történt, vagy elutasításra került, vagy 
nem volt még kifizetés. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tehát a következő testületi ülésre készüljön kimutatás. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem konkrét adatok kerültek a beszámolóba. Kérdése tehát, hogy a 2.300.000,- forintból lett-
e méltányossági alapon közgyógyellátásra kifizetés a költségvetésből? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Lehet pont nem lett. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A szociális ügyintéző kollégáktól meg lehet kérdezni. De ők csak azt tudták lekönyvelni, ami 
ki lett fizetve. 
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Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Az alanyi és méltányossági közgyógyellátás hatáskör különbontása következtében ők is 
észleltek problémát. Az ügyfél beadja kérelmét közgyógyellátásra, a kormány megkapja, 
elbírálja és visszautasítja. Az ügyfél tehát elutasítást kap, de arról nem kap információt, hogy 
attól még méltányosságit kap, csak azt újra kell kérelmezni. Tehát nem kap korrekt 
tájékoztatást.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nem olyan nagy probléma, a házi orvosok tudják, és ott megjelennek az emberek. Tudják, 
hogy be kell küldeni. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Itt a zártküldemény kerül továbbküldésre. A jogszabályváltozás nincs összehangolva az 
életszerű körülménnyel. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Sokan az orvosnál jelentkeznek, de alanyi jogon nem jár, ideküldi az orvos. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Tovább kell küldeni a járáshoz. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
De a méltányosságival itt foglalkoznak. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
De nem tudják, hogy méltányossági, ez a probléma. A jogszabályváltozás miatt 
automatikusan tovább kell küldeni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nem. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
De bizony így van, ezt észlelték, azt próbálják elérni, hogy változtassanak rajta. Ez az eljárási 
rend. Feleslegesen foglalkozik vele a járás. El sem kellene vinni innen. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Ha jogosan kapja a méltányosságit, akkor visszajön. 
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Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A járásnál csak az alanyival foglalkoznak, elutasítják és arról az ügyfelet nem tájékoztatják… 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Tehát kétszer kell beadni a kérelmet? 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Pontosan ez a helyzet jelenleg. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Ugyanez vonatkozik a normatívra is? 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Igen. Volt, aki visszament a háziorvoshoz és panaszt tett, hogy elküldték, hogy akkor mégsem 
kapja? Ezt kezdték el vizsgálni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Dehát ez nem normális? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Ezért fogják valószínűleg a méltányosságit is a járáshoz csatolni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a költségvetési beszámoló elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
64/2013.(IX.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves 
teljesüléséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről szóló beszámolót a 
kiegészítéssel együtt megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
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5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 

Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Nem történt hozzászólás, ezért a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________________ 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, az Ügyrendi 
Bizottság ülését 09:28 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
                /:  Bolláné Csernák Csilla  :/                                /:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
                        a bizottság elnöke                                                  a bizottsági tagja 
 
 


