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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2930/2015. 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

   Bizottságának 2015. július 29-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor a bizottság elnöke, 
  Bartók István, dr. Csernus Tibor, 

Győri István,Kiss Lajos(5 fő bizottsági tag) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 
dr. Taricska Tibor alpolgármester 

 
Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
   Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 

Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Ajtai Elemérné, Kézsmárki László, dr. Vancsura 
Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Borvák Erzsébet 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 9:45 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. Elmondta Ajtai Elemérné, Kézsmárki László és dr. Vancsura Zoltán 
bizottsági tagok jelezték, nem tudnak részt venni az ülésen. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérte dr. Csernus Tibor bizottsági tagot. Megkérdezte elfogadja-e a felkérést? 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 

Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt, bizottsági elnök: 

Szavazásra bocsátotta a napirendi pont elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontot. 
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Napirendi pont 
 
Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú rendeletének módosítására, a 136/2015.(VI.12.) kth. számú 
határozat fenntartására vagy visszavonására. 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester / dr. Menyhárt Anett / Borvák Erzsébet aljegyző 

 
Napirendi pont:  
 
Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú rendeletének módosítására, a 
136/2015.(VI.12.) Kth. számú határozat fenntartására vagy visszavonására. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Ismertette azokat a módosításokat, amelyek nem szerepelnek az előterjesztésben, de 
módosításuk javasolt: 

• rendelethez függelék nem tartozhat, csak melléklet, a függelékre való hivatkozásokat 
mellékletre való hivatkozásként kerültek módosításra, 

• a tiszaújfalusi képviselők lakcíménél az irányítószám „6066”-ról ki lett javítva 
„6067”-re, 

• és a hatályon kívül helyzett helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
helyébe a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényre való hivatkozás került. 

 Érdemben nem történt változás. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A bizottságnak két alternatíva közül kell dönteni az előterjesztés szerint; az „A” tervezet 
elfogadása esetén a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság létszáma 8 fő lesz, a „B” tervezet 
elfogadása esetén pedig 9 fő marad a létszám ifj. Barna Sándor személyével kibővítve. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja:  
 
Amikor a Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy 8 fős legyen a bizottság, dönteni kellett 
volna arról is, hogy kinek a bizottsági tagsága szűnjön meg. Véleménye szerint érdemes lenne 
azt megvizsgálni, hogy van egy bizottsági tag, aki elfoglaltságai miatt nagyon ritkán tud az 
üléseken részt venni. Amennyiben a bizottság és a Képviselő-testület úgy döntene, hogy a 
bizottság létszáma 8 fő legyen, érdemes lenne megfontolni, hogy ne az ifj. Barna Sándor 
bizottsági tagsága szűnjön meg, hanem Kézsmárki Lászlóé. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy gondolja, hogy a bizottsági tagságnak akkor van értelme, ha a választott személy segíti a 
bizottság munkáját, a bizottság- és a képviselő-testület határozatainak elfogadását. Kiss Lajos 
ugyan nem a pénzügyi szakterület képviselője, de széles látókörének köszönhetően segítően 
vesz részt a bizottság munkájában. Sajnálatos módon a bizottság egyetlen pénzügyi 
szakértője, Papp Mónika lemondott, mert ezt a stílust, ami itt az üléseken zajlik, nagyon 
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kevesen tűrik el. Barna Sándor egyrészt nem szakértő, másrészt ismerjük az előző ciklus 
hangulatát; a kérdést az ő személyének megválasztása nem fogja megoldani, sőt még fokozza 
is.  Nem érti, miért annyira sürgős Barna Sándor bizottsági tagnak történő megválasztása, 
hiszen képviselőnek is indult a  választásokon, de a lakosság nem választotta meg. 
Bizottságba olyan személy kell, aki a cselekvési programot támogatja, nem támogatja Barna 
Sándort. Véleménye szerint maradjon 8 tagú a bizottság, annál is inkább, mert Kézsmárki 
Lászlóval semmilyen egyeztetés nem történt.  
Értelmezése szerint ifj. Barna Sándor 10 percig volt tagja a bizottságnak, határozattal 
megválasztották, majd a rendelettel törölték pár perc múlva a személyét. Van még 4 év, 
amiben együtt kell működnünk, nem gátolni kell az ülések rendjének megtartását. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja:  
 
Azért sürgős ifj. Barna Sándor személyéről dönteni, mert van egy felhívás a kormányhivatal 
részére az ellentmondás feloldására. Nem érdemes boncolgatni, hogy sürgős-e, nincs 
napirenden állandóan, a legutóbbi szavazás óta nem volt napirendi pont. Egy összevont 
jellegű bizottság nehéz meghatározni a szakértőséget, minden képviselőnek van rálátása a 
szakterületre. A bizottsági tagság eddig sem volt szakértőséghez kötve. Kézsmárki Lászlóval 
nem kell a bizottsági tagságról előre egyeztetni, bizottság működőképességét is befolyásolja, 
ha nincs jelen, mert előfordulhat, hogy egy bizottsági ülést nem lehet megtartani 
határozatképtelenség miatt. Az sem volt gyakorlat, hogy délelőtt legyen az ülés, így nehezebb 
határozatképesnek lenni a bizottságnak.  
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ki mihez ért? Barna Sándor az önkormányzatisággal kapcsolatban rengeteget olvas, de az 
elmúlt 4 évben szakértő is segítette, több tízmilliós kár keletkezett. A bizonylati fegyelem 
nem követhető. Felelőtlenség. Korruptok vagytok. Azért kell ide Barna Sándor, mert fel kell 
osztani a maradékot.  
Kicsinyes anyagi érdekek motiválnak benneteket.  
 

 
Dr. Vancsura István polgármester 10:10 órakor kiment a bizottsági ülésről. 

 
/Hangzavar/ 

 
Bartók István, a bizottság tagja: 
 
Javasolja Győri István Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagságát felfüggeszteni illetve kizárni 
a testületből. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Módosító javaslatról kell szavazni amit Bartok István tett fel, hogy a  8 fős tagságot fogadjuk 
el ezzel együtt kapcsolódó indítványként hozzá tette Győri Istvánt vonjuk ki. 
 
dr. Menyhárt Anett jegyző: 
 
Van egy rendelet-tervezet az „A”ami 8 főt tartalmaz a „B” az 9 főt kvázi ami most van. A 8 
főnél van két módosító javaslat a Győri Istvánra és a Kézsmárki Lászlóra. Az első az 8 fő a 



5 

 

rendelet tervezetbe de ott  az „A”- nál van egy melléklet amibe benne van Győri István és a 
Kézsmárki László is és ha a 8 főt megszavazza a testület utána a mellékletet még 
szavazásokkal módosítani kell nem csak a határozatot. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja:  
 
Nem kell módosítani mert szövegszerű javaslatot tett ami azt jelenti, hogy  8 fő és  a jelenleg 
megválasztott 9 fő közül Győri István maradna ki. 
 

/Hangzavar/ 
 
 

Győri István bizottsági tag 10:16 órakor kiment a bizottsági ülésről. 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel a bizottság határozatképtelenné vált, az ülést 10.17 órakor lezárta. 
 

K.m.f. 
 

/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /: dr. Csernus Tibor:/ 
       a bizottság elnöke                                a bizottság tagja 


