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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 830/2014. 
 
 
 

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

2014. február 18-án tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Bolláné Csernák Csilla a bizottság elnöke, 
 Dr. Puliusné Sárdi Mária (2 fő) 
 Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
 Dr. Vancsura István, polgármester 
 
Külön megjelentek: Barna Sándor, képviselő 
 Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
 Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Kiss Mária, óvodavezető 
 Palásti Viktor, Gondozási Központ vezető 
 
Bejelentéssel távollevő bizottság tag: Győri István 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 11:12 órakor megállapította, hogy a bizottság 2 fővel 
határozatképes. Győri István jelezte, hogy nem tud részt venni a bizottsági ülésen. 
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: 
 
Kettő napirendi pont felvételét javasolta, az egyik a 2013. évi költségvetés módosítás, a másik 
az önkormányzati intézmények takarításának tárgyalása. Kérdése volt aljegyző asszonyhoz, 
hogy szükséges-e zárt ülést tartani? 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem feltétlen. Amennyiben személyi kérdésről lesz szó benne, akkor lehet. 
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Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
 Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a 2014. évi költségvetés megalapozó rendelete tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
 

2. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
 

3. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. évi 
költségvetése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
 

4. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban a 2014. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
 

5. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló 24/2013.(XI.28.) Ör. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 

 
6. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés 

módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
 

7. Előterjesztés az önkormányzati intézmények takarítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 

 
8. Egyéb bejelentések 

 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a 2014. évi költségvetés megalapozó rendelete tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
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Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Az intézményi térítési díj került módosításra, 70.740,- Ft-ot javasoltak, valamint a házi 
segítségnyújtásnál az óradíj módosult 540,- Ft-ra. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A szabályoknak jelenleg teljesen megfelel a rendelet. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a költségvetést megalapozó rendelet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
1/2014.(II.18.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a 2014. 
évi költségvetést megalapozó rendelete tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a 2014. évi 
költségvetést megalapozó rendeletet megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszönte a költségvetés elkészítéséhez végzett hatalmas munkát. Úgy gondolja, hogy 
elég nagy anyag. Intézményenként jó a költségvetés. Ahol a későbbiekben lehetnek gondok, 
az a szennyvízberuházás, tehát folyamatosan figyelni kell a készletet. A bevétel és a kiadás 
110 millió mínuszt jelent. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Illetve jelentős maradvány van az elmúlt évekből, tehát ez biztonságot jelent. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Sajnos elég alacsony bérek vannak már évek óta a dajkáknak is. Talán majd az új ciklusban 
megváltozik. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Ha már nem is a 2014. évi költségvetésben, de szeretné kérni a dajkák béremelését. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Kérdésként tették fel neki, hogy a költségvetésben be van-e tervezve a családi napközi 
támogatása. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint kitudódott, hogy előkészületben van az önkormányzati bölcsőde 
lehetősége. Nem mondta ezt senki, csak a beadványban nem volt egyértelmű a kérelem. 
Pontosítani kellene hány napközit vezet. Utána nézett a napokban és két csoportot vezet. Az, 
hogy előkészületek folynak bölcsőde létesítésének lehetőségéről, nem azt jelenti, hogy nem 
támogatják a családi napközit. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Őt is megkereste az intézményvezető asszony. Elmondta neki a költségvetés része, hogy 
támogatják őket. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Felhívta őt is és elmondták neki, hogy tüntetést szeretnének szervezni. Kérdése volt, hogy 
miért? Válaszul elmondta, mert nem támogatják őket. Erre pedig újabb kérdést tett fel, 
miszerint mire alapozza azt, hogy nem támogatják őket, amikor a költségvetésbe benne van. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Miért nem lehet az óvodában egy bölcsődés csoportot létesíteni? 
  
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Már egyszer ezt körbejárták. Felmérés készült, igény lenne rá. Lehetne, de kellene hozzá 
pályázat. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A dajkák bérét kellene felemelni. Visszamenőlegesen lehet rendezni a béreiket január 1-től? 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Nem illeti meg őket a garantált illetmény. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A dajkák bére normatívaként jön-e? 
 



 

6 

 

Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Akkor mi köze az önkormányzatnak hozzá? 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
2011-ig a dajkák megkapták a garantált illetmény, ami azoknak jár, akiknek a munkaköre 
szakképesítéshez kötött. Mindenki elvégezte kivéve 1 személyt. 2011-ben jelentős 
spórolásokat vezettek be, ekkor történt az, hogy a dajkák bérét is levették. Le kellett venni a 
bérüket a minimálbérre. A képesített személyeknek joguk van hozzá, hogy megkapják a 
garantált illetményt. Nem egyedüli eset, nem csak itt probléma ez. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Addig beszélni sem kíván erről, amíg egy előterjesztés nem kerül eléjük. Sajnos ez 
Tiszaalpáron szokás lett az elmúlt időben. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Feszültségek vannak ebből, kb. 70.000,- forintot kaphatnak havonta és reggel 6-tól délután 3-
4-ig ott vannak. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Kiszámolja pontosan, de szerinte megvan rá idén a normatíva. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Törvényességi oldalról, ha fedezi a normatíva és benne van, kizárólag rájuk adják, tehát 
mindenképpen meg kell adni nekik. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Mivel benne van a költségvetésben a bérezés, ezért a testület hozzájárulását kell valamilyen 
szinten kérni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Tehát küldenek erre normatívát? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Igen, erre a 10 főre. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Akkor, amivel az óvodát támogatják növekedni fog? 
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Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Növekedni fog, jól látja képviselő úr. Megkapják, betervezve lesz. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A kötelező járandóságot nem kapják meg, de amit nem kötelező azt megkapják, tehát ezáltal a 
költsége az önkormányzatnak növekszik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Cafetériát viszont kapnak. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Igen, 5.000,- forintot és ezért hálásak is, mert a közelben senki sem kap cafetériát. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A tanárok tavaly augusztus óta nem kapnak cafetériát. Kell-e a költségvetésben módosítani? 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Véleménye szerint kell. Igaza van az óvodavezetőnek is, hogy vár egy bólintást, hogy az 
okiratokat módosítsa. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Módosításra fog kerülni. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Most? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Most nem tudja már bevezetni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Most nem, de javasolja visszamenőleges legyen, 2014. január 1-jétől kapják majd meg. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Természetesen. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a 2014. évi költségvetés elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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2/2014.(II.18.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. évi 
költségvetése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 

 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadta. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Lakiteleken nem egy személy van? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Ott számlát ad a családsegítős. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nagyon érdekes gyakorlati megvalósulás, de szabályos. Lakiteleken is van, de ott megbízással 
történik. Nyárlőrincen egy személy végzi a két feladatot. Itt, mint gesztor településnek némi 
gondot jelent rendezni a különbséget. Kívánság volt, hogy a társulás úgy jöjjön létre, hogy ne 
változtassanak ezeken a már meglévő szokásokon. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Megköszönte a tájékoztatást. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A normatíva fedezi a három településre vonatkozó kiadásokat, tehát nem kell hozzátenni. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a társulás költségvetésének elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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3/2014.(II.18.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a 
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetését megtárgyalta és elfogadta. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban a 2014. évi igazgatási 
szünet elrendeléséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 

 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és elfogadta. Az 
időpontok némileg módosítva lettek. 
 
Szavazásra bocsátotta az igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
4/2014.(II.18.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a 
Tiszaalpári Polgármesteri Hivatalban a 2014. évi igazgatási szünet elrendelésének 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tiszaalpári 
Polgármesteri Hivatalban a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletet 
megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 24/2013.(XI.28.) Ör. módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 

 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Voltak elírások és kiegészítést kellett tenni. 
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Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Tartalmi változás nem történt. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a szociális rászorultságról szóló rendelet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
5/2014.(II.18.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
24/2013.(XI.28.) Ör. módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 24/2013.(XI.28.) Ör. 
módosítását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költség-
vetésének módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 

 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ez így szabálytalan, de amint ezzel a tartalommal el tudják fogadni, akkor a holnapi testületi 
ülésre elkészíti a csoportvezető a teljes rendelet tervezetet. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
A tavalyi év könyvelés szempontjából lezárult és ezeket a tényadatokat vetette össze az 
előirányzatokkal. A könyvtár érdekes volt, mert kellett módosítani azt a részt, amíg az 
önkormányzatnál volt, illetve utána önálló intézményként működött. A könyvtár 125.000,- Ft-
al lépte túl a kiadásokat. Az óvodánál a kiadások csökkentek. Pénzmaradvány is maradt. A 
Gondozási Központnál a bevételek emelkedtek, itt is csökken az intézményfinanszírozás. A 
Polgármesteri Hivatalnál az intézményi bevételnél túltervezés volt, de ha az egészet nézzük, 
akkor a betervezettől kevesebb lett. Az önkormányzatnál minden egyes szakfeladaton 
végigment, összességében a  kiadás megtakarítás csökkent. Jelentős mértékben csökkentek a 
kiadások az intézményeknél és az önkormányzatnál is. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A holnapi napra elkészül a rendelet tervezet is. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
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Olyan határozatot fogadjon le a bizottság, hogy amennyiben elkészül a törvényi előírásoknak 
megfelelően előkészített rendelet, abban az esetben fogadja el a költségvetést. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
6/2014.(II.18.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és 
amennyiben a Képviselő-testületi ülésre elkészül a törvényi előírásoknak megfelelő rendelet-
tervezet, elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

______________________________________________________ 
 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzati intézmények takarítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 

 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Egyet ért azzal, hogy aki a hivatalnál takarít máshol ne takarítson. A könyvtárnál nem biztos, 
hogy kell félállásban egy takarító, meg lehetne oldani közfoglalkoztatottakkal is. Az orvosi 
rendelőt és a védőnőkét nem javasolta, hogy közfoglalkoztatottak takarítsák. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Volt egy dolgozói kérelem is mellette, nem tudja miért nem került csatolásra az 
előterjesztéshez. Adminisztratív és szakmai problémák, valamint polgármester úr kérése is 
benne van. Hosszabb ideje problémát jelent egyik és másik helyettesítése is. Nem tudják 
kiadni a szabadságot, a helyettesítést nem megoldható. Egy munkáltató alá kell kerüljenek. 
Könnyebb lenne kezelni, költségvonzata pedig egyáltalán nincsen.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Végignézték a problémát, túl van bonyolítva. Egyik személy a hivatalt takarítja és a védőnői 
szolgálatot, a másik személy pedig a művelődési házat és a könyvtárat. A piacnál pedig 
felügyelő van, tehát ő megoldaná a helyettesítést. A közfoglalkoztatottakat pedig be lehet 
vonni segítségként vagy helyettesítésnél is. Ha technikai eszközre lesz szükség, akkor venni 
kell. 
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Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kellemetlen helyzetben van, mert amit polgármester úr javasolt az folyik most és ez nem 
működik. Közfoglalkoztatott nem mindig van, aki segíteni tud. Akad a könyvtárban is 
takarítani való, a feladatot hivatali vagy önkormányzati szinten meg kell oldani, mert 
közmunkásra nem lehet szerződést készíteni, nem tud számon kérni tőle. A kérelem beadója 
két dolgot kért: csökkenjen a munkája és emelkedjen a fizetése. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Aljegyző asszonyt kérné, hogy a helyi eseményeket is vizsgálja meg. A 2. sorban 3 takarító 
került leírásra. A helyi termelői piacnál a pályázatot megnyerték és kötelezően 1 személyt 
alkalmazni kell, aki egy 8 órás piacfelügyelő, nem pedig takarító. Az 5. oldalon a létszámok 
pontosan legyek meghatározva, a határozatban 19,625 lenne, mert most vannak 18,625-en. Az 
önkormányzati takarító maradjon is az önkormányzatnál. A könyvtárban nem javasolja hogy 
egy 4 órás takarítót vegyenek fel. Az orvosi rendelő önként vállalt feladat. Ilyen 
előterjesztésben ki kellene kérni Bartucz István véleményét is, mert ő gardírozza a 
közfoglalkoztatottakat. A költségvetésben ezt is lehetne módosítani. Javasolta, hogy a hivatali 
dolgozót áttegyék 8 órába a hivatalhoz, az önkormányzati dolgozó pedig maradjon ahol van. 
A fogorvosnál vissza kell mondani a takarítást. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A testület akár hogyan is dönt, azt végre fogják hajtani. Bizony a piaci dolgozónak a takarítói 
munkakör van megjelölve. Lehet elvileg 8 órában dolgozik ott, de nem annyi a munkaideje 
ott. Sem naponta nincs ki a 8 órája, de van, hogy ott sincs. A létszámnál lehet elírt valamit, de 
nem szándékosan. Nem gondolja, hogy Bartucz István szakértői véleményét ki kellene kérnie. 
Egy kis türelmet kér az elnök úrtól, garantáltan nem sokáig lesz már itt. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Három hónappal ezelőtt is ezt mondta aljegyző asszony. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kérdése volt, hogy álljon fel azonnal? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Segítségként gondolta, hogy a közfoglalkoztatottak is takaríthatnának. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az egyéb munkákat pedig át kell adni a közfoglalkoztatottaknak. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A piacnál akár mennyit dolgozik is kell lennie egy piacfelügyelőnek. Bartucz Istvánnak 
hónapok óta gondot jelent az ebédhordás, mert kevés az ember. Olyat szeretne aki tud ebédet 
is hordani, illetve a nyáron füvet is tudna nyírni.  
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
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Az ebédet nyáron is hordani kell. 
 
Kiss Mária, óvodavezető: 
 
Hozzájuk is. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Függvénye a kft. meglétének is, mert ha megszűnik a kft, akkor ott van két ember. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Aki az étel szállításával foglalkozik, nagyon mást nem tud csinálni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ebbe nem lát bele, csak Bartucz István mondta, hogy kell egy személy. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tehát a takarítók csak önkormányzati feladatot lássanak el, amit 3 fővel kell megoldani. A 
munkaköri leírások módosítása szükséges. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Annak idején is így beszélték meg. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Javasolta, hogy a 4 órát át kell  hozni az önkormányzattól a hivatalba. A 2. pont lehúzásra 
kerül. Az önkormányzat által önként vállalt feladatot a közmunkaprogramban foglalkoztatott 
személyek végzik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javasolta az orvosi rendelők takarítását ne vállalja be az önkormányzat. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
2 személlyel lehetetlen megoldani a takarítást. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Továbbá javasolta a 4-es pontba beírni, hogy Dr. Taricska Tiborral egyeztetés szükséges arról, 
megfelelő-e számára, ha közfoglalkoztatottak takarítanak a rendelőbe. Az 5-ös pontról külön 
kellene készíteni egy előterjesztést. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított határozat-tervezet elfogadását. 
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Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
7/2014.(II.18.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat takarítási feladatainak tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága úgy 
határozott, hogy a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat takarítói munkakör 4 órás státuszát 
áthelyezi a Polgármesteri Hivatal takarítói munkakör 4 órás státuszához. 
Megállapítja, hogy a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal állománya 18,625 fő. 
A hivatali és önkormányzati munkavállaló feladata a védőnői szolgálat és a könyvtár 
takarítása. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy egyeztessen Dr. Taricska Tibor házi orvossal 
hogy az Önkormányzat által önként felvállalt takarítói feladat ellátására megfelelő-e, ha a házi 
orvosi rendelő takarítását a közmunkaprogramba bevont munkavállalókkal szervezik meg. 
Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 

8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólás nem történt, 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 12:30 órakor bezárta. 
 

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

 


