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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 2916/2014. 
 
 
 

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

2014. június 23-án tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Bolláné Csernák Csilla a bizottság elnöke, 
 Győri István, 
 Dr. Puliusné Sárdi Mária (3 fő) 
 Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
 Dr. Vancsura István polgármester 
 
Külön megjelentek: Barna Sándor képviselő 
 Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 15:23 órakor megállapította, hogy a bizottság 3 fővel 
határozatképes. Hitelesítőnek Győri Istvánt javasolta. Megkérdezte Győri Istvánt, elfogadja-e 
a felkérést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta felvételre az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítását. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A szervezeti és működési szabályzat módosítását ne vegyék fel, mert most kapták kézhez. 
Eleve azért, mert a legutóbbit sem tudták megtárgyalni, a módosításokat nem engedték beve-
zetni. A polgármester úr irodájában tartották az egyeztetést a módosításokról, de semmi köze 
nem volt hozzá. Véleménye szerint törvénytelen volt. 
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Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Kérdése volt, hogy köt-e bármilyen határidő? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A működés tekintetében van napirendre tűzve a módosítás, nem az egészet kell módosítani, 
hanem apró részleteket. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A bizottság hatáskörében van a padok kiadása. A kérelmek sokszor 1-2 nappal a rendezvé-
nyek előtt érkeznek a hivatalba és polgármester úr hatáskörében 1 nap alatt elbírálható lenne. 
A művelődési háznak a melléklete is ezt tartalmazza. Valamint kiegészítésként lehessenek 
olyan szervezetek és személyek, akik térítésmentesen használhatnák a termeket. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Rendben, ezt nem tudta. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Természetesen nem szerencsés, hogy most került kiosztásra, de a lényeget az imént ismertette. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirend pontok elfogadását. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Visszavonta azt a javaslatát, hogy ne tárgyalják a szervezeti és működési szabályzatot. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  
 
1.  Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) Ör. számú 

rendeletének módosításáról szóló …./2014.(...) Ör. számú rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
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2.  Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 24/2013.(XI.28.) Ör. 
számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2014.(….) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 

 
3.  Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkor-

mányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) sz. önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …/2014.(…) sz. önkormányzat rendeletére  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
4.   Bejelentések 

Zárt ülés 
 
5.  Javaslat a „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím, a „TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉG 

SZOLGÁLATÁÉRT” díj és a „TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGÉRT” díj adományozásá-
ra 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Dr. Vancsura István polgármester 

 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) 
Ör. számú rendeletének módosításáról szóló …./2014.(...) Ör. számú rendeletének 
módosítására 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

  
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Számtalan pontnál fel van sorolva miért szükséges költségvetést módosítani. Olyan észrevé-
telt tett, hogy a 3. pontnál a könyvtár érdekeltségnövelő támogatás kap. Ez az az összeg, amit 
a pályázaton nyert? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem, ez egyébként is járna. Amiről bizottsági elnök asszony beszél, az a 4. pontban van leír-
va. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Van-e plusz bevétel, hogy a könyvtár önálló intézményként működik? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Semmilyen plusz bevételt nem kap. 
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Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ezzel szemben viszont ott van a vezetői pótlék, amivel több kiadás van. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
480.000,- Ft egy évben, plusz annak a járulékai. Körülbelül 620.000,- Ft. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta a könyvtár felülvizsgálatát, hogy önálló intézményként működjön tovább. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A könyvtár most nyert pályázatot eszközfejlesztésre. A támogatási szerződés megkötésre is 
került. Utána lehet nézni, de talán csak ez az intézmény veheti igénybe a pályázatot. A szer-
ződést lehet módosítani, de akadályok is lehetnek ezzel kapcsolatban. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Elhamarkodott döntés volt a képviselő-testület részéről, nem lett kellőképpen felülvizsgálva a 
könyvtár önálló működése. Mit értenek a rehabilitációs hozzájárulás alatt? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Bizonyos létszám fölött fel kell venni egy személyt, aki ezzel foglalkozik, ha nincs ilyen sze-
mély, akkor ki kell fizetne ennek járulékát. Amíg ő itt volt törekedtek arra, hogy munkabért 
adjanak, ne pedig járulékot. Valószínűleg ahogy a konyha az óvodához került nem figyeltek 
rá kellőképpen. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
6-os pontban magántanulói normatívát kell kifizetni. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
2012-es évről van szó. Akkor még önállóan működő és gazdálkodó volt az iskola. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg kellene kérni, hogy pontosan mennyi fő volt a létszám. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Mindent átnéztek, kb. 1 hónapos vizsgálata volt a MÁK-nak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az eredeti igénylést is bekérték? 
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Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Bent van az önkormányzat rendszerébe. Amikor a beszámoló elkészült, akkor tévesen került 
kiutalásra és ezt vissza kellett utalni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Az is lehet nem magántanuló, hanem SNI-s gyermekről van szó. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Társulásnál le lehetett volna fedni a kiadásokat? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Le lehetett volna, Tiszaalpár lefedte. Sajnos tavaly még gyerekcipőben járt ez a dolog. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Akkor a másik két település azt visszafizeti? 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Kérdése volt, hogy a nyári gyermekétkeztetési program keretében az összeget mennyivel kell 
kiegészíteni. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Semmivel, az egész összeget a gyerekek kapják meg. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kevés az igénylő gyerek. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Leírta a csoportvezető az előterjesztésben, hogy amennyiben a Településgazdálkodási Kft.-től 
a kölcsön visszatérülés nem teljesül, a tartalék szintén csökkeni fog a bevételként betervezett 
17.300.000,- Ft-tal. Hogy kell ezt értelmezni? 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Bevételnek be lett ütemezve a 17.300.000,- Ft. Ha ez nem kerül visszafizetésre, a tartalék fog 
csökkenni. Egyébként is -5.000.000,- Ft a tartalék, amiből gazdálkodni lehet. A másik prob-
léma, hogy a KEOP épületenergetikai pályázatnál, ott csak az a 11.000.000,- forint van be-
ütemezve, ami az önerőnek a fedezete. Éppen az egyik ülésen beszélgettek róla, hogyha meg 
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akarják valósítani a projektet, - márpedig meg kell, mert megnyerték - akkor legalább 
20.000.000,- Ft-ra lesz még szükség a tartalmi elemekre. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Megküldött mindent az úriembernek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
17 millió forintot 1 év alatt nem gondolták komolyan, hogy vissza fogják fizetni? Lakiteleken 
is folyamatosan rakják bele a pénzt. Az lenne reális, hogy évente 3-4 millió forintot tegyen 
vissza. Az egész tőkét nem lehet visszaadni, valamint működni is kell. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
3-4 hónapja adtak 12 millió forintot és 147 ezer forint bevételt produkált. Akkor valami csak 
nem jól működik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez a működés velejárója. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kinek az érdeke, hogy működjön a kft.? 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A hivatal működésében a létszám fel lett duzzasztva. Polgármester úr nem is tudja hány taka-
rító van a hivatalban. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van egy olyan gyanúja, hogy a közfoglalkoztatottakkal összekeveri a takarítókat. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Tavalyi évben 13,13 főre kaptak normatívát. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, csak munka meg 20 főre van. 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Miért akarják átalakítani a költségvetést, mert bevételi forrásra szeretne szert tenni az önkor-
mányzat. Nem hiszi el, hogy ekkora mínusz hiány lehet a költségvetésben. Amikor elment 
jegyző asszony, akkor még 2010-ben plusz 242 millió forint tartalék volt. Lehet mondani azt 
is, hogy vagyonfelélés történt. A gondozási központnál is említett néhány költségvetéssel 
kapcsolatos problémát. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Letelt az idő. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A múlt évben 15 millió forint volt a villamos energia támogatás, most pedig 25 millió forint 
lett. Energiacsökkentést is végrehajtottak, emellett még ilyen pluszok mellett is, mínuszt hoz 
ki az önkormányzat. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Kérte, a pénzügyi bizottsági ülésen mondja el további gondolatait. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Még egyet említett, a jogalkotást. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A képviselő-testület munkája. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Majd a pénzügyi bizottság újra tárgyalja. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem tudja pontosan mit takar az önkormányzati jogalkotás, de úgy gondolja a béreket, a do-
logi kiadásokat jelenti. 
 
Herczegné Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A polgármester úr bére, amit át kellett tenni az önkormányzathoz, valamint az összes képvise-
lő tiszteletdíja. Kimondottan ezeket tartalmazza. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ebből képviselőtársa is kap. 
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Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
35/2014.(VI.23.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) Ör. számú rendeletének mó-
dosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) Ör. számú rendeletének mó-
dosítását és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_____________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
24/2013.(XI.28.) Ör. számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…../2014.(….) Ör. számú rendeletére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a rendelet módosítását. Átadta a szót aljegyző asszonynak. 
 
Mészárosné Borvák Erzsébet, aljegyző: 
 
A törvényességi felhívás ellen nem tud mit tenni, amin eddig szigorítottak azt vissza kell állí-
tani. Nem adnak hozzá támogatást, de szigorítani nem lehet rajta. Javasolták, hogy az adós-
ságkezelés legyen törölve. 90%-ot ugyan visszaad az állam, de egyre többen kérik a támoga-
tást. A jelenlegi költségvetés nem teszi lehetővé ezt a kölcsönt. Az önkormányzati segélynél a 
rendeletbe meg van határozva minimum összeg, 3.000,- Ft, amit le lehetne csökkenteni. Java-
solta, a 22.§ és 25.§ hatályon kívül helyezését. Javasolta csak az életveszély és a temetés ma-
radjon. 
  
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Egyet ért mindegyikkel, kivéve a minimummal, mert a 3.000,- Ft sem sok. A nyugdíjmini-
mum összege 28.000,- Ft volt, javasolta maradjon minden. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
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Egyet értett Dr. Puliusné Sárdi Máriával. A kamatmentes hitelt, mivelhogy 2011-ben több 
millió forint ki lett fizetve, javasolta a szervezeti és működési szabályzatból törölni. A 
300.000,- Ft-os hitelt is lehetne visszafizetés nélkül odaadni. 50.000,- Ft-ot is le kell fedezni. 
Olyan személyek is kaptak kölcsönt, akiknek nem kellett volna, nem akar neveket sorolni. Rá 
kell terhelni a kérelmezők ingatlanjaira. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte mondjon neveket. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Olyan személyekről beszélt, akik nem tudják visszafizetni a kölcsönt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte, egyetlen egy személyt mondjon, akinek nem kellett visszafizetni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem mond nevet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Akkor kérte, ne terjesszen valótlant. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyet említett, szociális segélyként Ajtai Zoltánnak adott polgármester úr 20.000,- Ft-ot. Utá-
na a fiának is. Majd módosította polgármester úr kamatmentes hitelre, így Ajtai Zoltán meg-
kapta a 30.000,- forint kamatmentes hitelt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte jöjjön be és kerítsék elő a papírokat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ne engedjék el a hitel visszafizetését, hanem azt kéri, hogy terheljék rá a házra. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Melyikről beszél pontosan? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ha jól emlékszik régebben, az utolsó ülésen hangzott el, hogy a kamatmentes hitelnél 
300.000,- forintot nem fizették vissza.  
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem a szervezeti és működési szabályzatban van, hanem a szociális rendeletben van benne a 
32.§ 3) bekezdése úgy szól, hogy a kamatmentes kölcsön behajthatatlansága esetén a szerző-
dés megkötését követően bekövetkezett rendkívüli élethelyzet esetén a döntésre jogosult 
dönthet a kamatmentes kölcsön vissza nem fizetett összegének vissza nem térítendő támoga-
tásra történő átalakításáról. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Igen, rendben van. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Tehát a 32.§ 3) bekezdését helyezzék hatályon kívül? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem, a hatáskört vegyék el, ne a polgármester döntsön, hanem a képviselő-testület hatásköre 
legyen. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Győri István módosító javasolta, hogy a vissza nem térítendő támogatásról a képviselő-
testület döntsön. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az 50.000,- Ft-ot kérte szintén terheljék rá a kérelmező ingatlanára. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ha albérletbe lakik és nincs saját tulajdonú ingatlana? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Lehet akár földre is terhelni. Földhivatalnál rá lehet tenni a jelzálogjogot. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Igen, csak ezt valahogyan egységesen kellene kezelni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A szeptemberi ülésre kerüljön be előterjesztés. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem találta a régi rendeletbe, úgy emlékszik van elidegenítési és terhelési tilalom. Az a kér-
dése, hogyha nincs ingatlana, akkor is kaphat segélyt? 
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Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor nem tudja ráterhelni. A képviselő-testület döntsön róla. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ennyire nem célszerű szétszedni a hatásköröket. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Valamire csak kérik a segélyt, általában ingatlan felújítására szokták kérni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Győri István képviselőre nem lehetne átruházni? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Időt kérne utána nézni, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom miért került ki a rendeletből. 
Lehet, hogy jogszabály nem engedi. Nem tud rá válaszolni.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Bízik jegyző asszonyban, hogy utána néz, nem úgy mint elődje. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Akkor a módosítások, amelyek belekerülnek a rendeletbe, a 22.§ 3-4) bekezdései és a 25.§ 
hatályon kívül helyezése, ne lehessen rendszeres önkormányzati segélyt kapni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Tehát az eredeti előterjesztésben szereplő módosításokon kívül, bele kerülne, hogy ne legyen 
rendszeres önkormányzati segély, akár minden hónapban beadhatja kérelmét az ügyfél. A 
kamatmentes kölcsönt csak rendkívüli életveszély, élethelyzet és temetés esetén lehetne 
igénybe venni. 32.§ 3) bekezdésének módosulása, hogy a kamatmentes kölcsönt, ha nem fize-
ti az állampolgár nem a polgármester döntene benne, hanem a képviselő-testület. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását az előterjesztésben szereplő és jegyző asszony 
által elmondott módosításokkal együtt. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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36/2014.(VI.23.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a szociá-
lis rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 24/2013.(XI.28.) Ör. 
számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 24/2013.(XI.28.) 
Ör. számú önkormányzati rendelet módosítását és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 

________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) sz. ön-
kormányzati rendelet módosításáról szóló …/2014.(…) sz. önkormányzat rendeletére  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök 

 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ismertette az előterjesztés lényegét. 300,- forintért javasolják az előterjesztésben odaadni a 
padokat és asztalokat, tehát egy garnitúra 900,- Ft-ba kerülne. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ezen már gondolkodott az este is. Maradjon ahogyan volt, ingyen legyen odaadva csak meg-
bízható személyeknek. 30 nappal a rendezvény előtt adjanak be a kérelmet. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Tehát akkor egyik szervezeti és működési szabályzat módosítását sem javasolja? 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Igen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Itt volt az említett ballagás. Mégis javasolta jelképes díjért odaadni. Nem életszerű a meglévő 
kérelem elbírálása. Nem kell, hogy polgármester hatáskörében legyen, Túri Mária is oda tudja 
adni átadás-átvételi jegyzőkönyvvel. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyet ért polgármester úrral, mindenki ingyen használhassa. 
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Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Érdekeltségnövelő pályázatból lett véve, utána kell nézni, hogy pénzért ki lehet-e adni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Ha csak néhány családról van szó oda lehetne adni ingyen is. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Nem lehet kiadni a pályázat miatt. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A művelődési ház használatáért véleménye szerint fizetni kellene. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet módosítását, hogy a bizottság hatásköréből polgármester 
hatáskörébe kerüljön át a kérelem elbírálása. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
37/2014.(VI.23.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) sz. önkormány-
zati rendelet módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az önkor-
mányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) sz. önkormányzati ren-
delet módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. 

___________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Bejelentések 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Egyéb bejelentés nem érkezett, a napirend pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________________ 
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Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Az Ügyrendi Bizottság 16:18 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 
            /:  Bolláné Csernák Csilla  :/                                          /:  Győri István  :/ 
                   a bizottság elnöke                                                    a bizottság tagja 
 
 


