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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3723/2015. 
 
 
 
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 

   Bizottságának 2015. november 13-án tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor bizottság elnöke 
  Ajtai Elemérné, Bartók István 
  Győri István, Kézsmárki László 
                        dr. Vancsura Zoltán (6 fő bizottsági tag) 

dr. Menyhárt Anett jegyző 
dr. Vancsura István polgármester 
 

 
Külön megjelentek: Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
           Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
                                 Kerekes András hangtechnikus 
           Kollár László 
           Palásti Gyuláné 
 Ajtai Zoltánné 

Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tag:dr. Csernus Tibor 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: Kiss Lajos 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Demeter Terézia 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 19:00 órakor megállapította, hogy a bizottság 6 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte dr. Vancsura Zoltán bizottsági tagot. 
Megkérdezte elfogadja-e a felkérést? 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 

Elfogadta a felkérést. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú 
rendeletének módosításáról szóló ……../2015.(……) Ör. számú rendeletére 

   Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
    Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
2. Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú rendeletének 
módosításáról szóló ……/2015.(…..) Ör. számú rendeletére, valamint Győri István 
képviselő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagságának megszüntetésére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 

             Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

dr. Csernus Tibor a bizottság tajga, 19:02 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
1.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
 pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. számú 
 rendeletének módosításáról szóló ……../2015.(……) Ör. számú rendeletére 

  Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
  Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 

A CNÖ véleményezte ezt a rendelet-tervezet, és olyan javaslat hangzott el, hogy a 
közfoglalkoztatásnál, aki 2015. évben legalább 2 hónapig közfoglalkoztatott volt az 15.000 
Ft/fő támogatást kapjon, és a 9 hónap ne legyen benne. Szeretne tenni egy módosító 
javaslatot, az alaprendeletben benne van, hogy környezettanulmányt kell készíteni kivéve a 
közgyógyellátásban részesülőknél, de szeretné ha a többi esetben sem kellene 
környezettanulmányt készíteni a kérelmezőknél. Ez még benne lenne a 
rendeletmódosításában. 

 
dr. Vancsura István, polgármester 

Az előterjesztés sürgőségét az indokolta, hogy közeledik a karácsony. És ennek a 
feldolgozásához, kiértesítéséhez idő kell. A költségvetésbe erre a célra 34 millió Ft volt. Az 
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előterjesztésben szereplő összeg még megmarad. Ez is ugyanolyan szociális jellegű támogatás 
lesz, mint ami a rendeletben felsorolt, de ehhez a rendeletet  módosítani kell. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Itt most rendelet módosítással próbálják a pénz sorsát eldönteni, de szociális kiadások más 
téren is vannak. Működtetve van ugye önkormányzati napközis otthon, bentlakásos intézmény 
és az lenne a kérdése, hogy ezt ilyen irányba nem lehetett volna elkölteni? Ha lehetne ezt más 
célra is használni, akkor nem gondolja, hogy ezt ilyen hirtelen ki kellene osztani. Az lényeges 
dolog amit a jegyző asszony mondott, hogy a 9 hónap el lenne törölve, de azért lehet, hogy 
érdemes lett volna egy differenciálást beletenni. Nem biztos, hogy kedvező lesz, az aki 1 
hónapot dolgozott, és az aki 9 hónapot dolgozott, az is meg kapja ezt az összeget. Nem tudja 
volt-e olyan, akinek szankciós jelleggel lett megszüntetve a jogviszonya, és ha annak is jár 
mert dolgozott 2 hetet, akkor az is egy lényeges szempont. Ha környezettanulmányt a 
közgyógyellátásban részesülteknél nem készítenek úgy gondolja az reális. Nem tudják 
pontosan a 62 év felettiek vonatkozásában, hogy milyen mértékű lesz majd az igénylés, ez 
lehet több száz fő is. Nem tudja erre tényleges becslések készültek-e? Vagy csak 
nagyságrendileg van megállapítva 5-6 millió Ft. Végül, hogy milyen nagyságrendű lesz azt 
nem lehet tudni. Polgármester úr úgy fogalmazott, hogy erre elkölthető. Reméli azért több van 
mögötte mint, hogy elkölthető, és nem lesz olyan, hogy később valaki azt mondja, hogy az 
önkormányzat finanszírozza meg magának. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Azt szeretné kérdezni, hogy tűzifával, hogy állnak. Fontos téli kötelessége az 
önkormányzatnak azoknak a támogatása akik nem tudják tüzelőjüket megvenni. Ennek 
kapcsán életveszélyes állapotok is előfordulnak. Van-e most arra igény, hogy nagyobb 
mennyiségű tűzifával támogassanak valakit, vagy volt-e olyan, hogy szerettek volna kérni, de 
már nem tudtak adni. Úgy tudja most egy utalványt kapnak a kérelmezők, amit a tüzépen 
tudnak beváltani, de csak olyan 5 q fát kapnak érte, ami messze nem egy téli mennyiség. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Tény, hogy most sokkal többen igényelnek tűzifát, mint az elmúlt időszakban. Korábban is 
hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak nem a téli tüzelőt kell biztosítani. Hanem 
hozzájárulni ahhoz, hogyha megszorul valaki, akkor azon tudjanak segíteni, de a teljes téli 
tüzelőjéről nem tudnak gondoskodni. Pillanatnyilag működik ez a rendszer, hogy az 
utalvánnyal a tüzépre mennek az emberek. Ha betudnak takarítani elég fát akkor a tüzépes 
megoldást visszavonják, és az önkormányzat saját fával fogja megoldani ezt a problémát. 
Egyenlőre nincs annyi mennyiségű fa, hogy ezt az önkormányzat betudná vállalni. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Szeretné kérdezni, hogy ezt a pénzt nem lehet tartalékba helyezni? Fontos ezt most elkölteni? 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 
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Az első kérdés az volt, hogy intézményekre elkölteni: Szeptember 30-ig a lekönyvelt tételek 
alapján volt a szociális szakfeladatokra is kiegészítés, az intézményekre is amit tudtak ebből a 
normatívából leírtak. Ezt az összeget sajnos csak ebben az évben lehet elkölteni, nem lehet 
átvinni a következő évre. A 300 fő becslését a szociális ügyintézők tapasztalatai alapján 
becsülték meg. Lehet, hogy többen lesznek, de a keret az elég nagy. A 62 éven felüliek azok, 
akiket nehezen tudtak megbecsülni. A többi az elég pontos számadatokon alapul. A 
környezettanulmány vonatkozásában nem értette rendesen, a 62 éven felüliek esetében ne 
legyen környezettanulmány? 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

Úgy értette mikor a jegyző asszony mondta, a közgyógyellátás vonatkozásában ez maradjon 
el. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Az alaprendeletben úgy van, hogy az elemi kár és a közgyógyellátásban részesülőkön kívül, 
mindenkinél kell környezettanulmány. Azzal szeretné még kiegészíteni ezt a rendelet- 
tervezetet, hogy a karácsonyi támogatások esetében sem kelljen környezettanulmány. Ezzel 
kiegészülne a 4/A fejezet. A közfoglalkoztatás az a CNÖ ülésen merült fel, Győri István tett 
egy javaslatot, amivel a testület egyetértett. Felmerült ott is a differenciálás kérdése, végül az 
általa ismertetettet fogadta el a testület. A szankciós jelleget teljesen támogatja. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

A szankcióval megszüntetettet semmi képen nem kellene ebbe a kérdéskörbe belevenni. Jó 
lett volna, legalább az eltöltött idő keretében valami fő differenciálást beletenni. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Az alap, hogy minimum két hónapig közfoglalkoztatottnak kell lenni ahhoz, hogy valaki 
kapjon. Nagyon nehéz különbséget tenni, mert van, aki végig dolgozta a 9 hónapot annak 
egyrészt szerencséje is volt, vagy a munkája is olyan, hogy lehetővé tette azt, hogy újra ki 
legyen kérve. De van olyan is, aki 4 vagy 5 hónapig dolgozott itt, de ő is ugyanolyan jó 
munkát végzett. Azt gondolja, az okozna feszültséget, ha közöttük differenciálnak valamilyen 
módon. Egyetért azzal, amit a CNÖ elfogadott, hogy aki legalább 2 hónapot dolgozott, az 
egységesen kapjon 15.000 Ft – ot. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Nem gondolja, hogy 2 hónap közmunka után jutalmazni kellene bárkit is. Ha olyan munkát 
végzett, hogy újból kikérték és visszajött, akkor természetesen megérdemli. 

dr. Taricska Tibor,alpolgármester 

Az az összeg amit kapnak az nem olyan nagy. Szám szerint mennyi lehet? 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 
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50-60 fő. Van rá pénzösszeg. 

dr. Vancsura István, polgármester 

Úgy próbálták ezt az összeget kikalkulálni, hogy később se legyen gondjuk. A következő 
költségvetésig is kell még ilyen jellegű problémára számolni. Nem tudja, ezt lehet-e odáig 
vinni? 

Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető 

December 31-ig lehet. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Van egy saját szociális intézmény, oda is fel lehetne használni. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Arra 6 millió Ft van. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Lehet tudni, hány hónapos folyamatos közfoglalkoztatásra volt lehetősége az 
önkormányzatnak egész évben?  

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

9 hónap a legtöbb, van aki 3-4 hónap, de 2 hónapot szinte mindenki volt. 

dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 

A 9 hónap a legtöbb megengedett egy éven belül. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

A 2 hónapot ő is kevésnek érzi. Valahol a 2 és a 9 kilenc között kellene határt szabni. 

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 

Szeretné felhívni a figyelmet, miszerint nem a közfoglalkoztatott határozza meg, hogy mennyi 
időtartamot tölt el közfoglalkoztatásban. Ha csak 2 hónap lehetőséget kap és jó munkaerő, de 
nincs lehetőség, hogy visszahívják, akkor ő nem tud tenni semmit. A CNÖ képviselő-testülete 
azért javasolta azt, hogy legalább 2 hónapot dolgozni kell mert az a minimum. A 1993. évi III. 
törvény, ami szociális törvény, előírja, hogy az aktív korúak ellátásának feltételeként legalább 
egy évben, 30 napot dolgozniuk kell. Nem biztos, hogy az egyénnel van a probléma, lehet, 
hogy a lehetőség sem adott. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Azt látja, hogy keresgélése ment az embereknek, mert a meghirdetett helyekre alig tudtak 
embereket találni. Nagyon sok olyan volt, akit bejelentettek orvosi vizsgálatra, de el se ment. 
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Az lenne a leghelyesebb, hogy a 6 hónapot, aki ledolgozta az kapjon 15.000 Ft-ot, és aki a 9 
hónapot, az viszont 20.000 Ft-ot. A két hónap munka az nem egy ösztönző, munkavilágába 
visszaállító tényező. 

Győri István, a bizottság tagja 

A képviselőtársak nem látják tisztán, hogy az Mtv. a közfoglalkoztatottakra másképpen 
vonatkozik, jutalmazni az önkormányzatnak nem lehet, még jó munkatevékenység mellett 
sem. Itt a szociális támogatások normatív alapon vannak szétosztva, gondolja a polgármester 
úr javaslatára. Szociális pénzügyi juttatást próbálnak adni, akkor ne érveljenek azzal, hogy ki, 
hogy dolgozik. Szociális juttatásként másképpen kell hozzá viszonyulni, nem a munka 
alapján, hanem a rászorultság alapján. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Ha ilyen bonyolult ez az ügy, akkor javasolja, hogy a közfoglalkoztatottakat vegyék ki ebből 
a juttatásból. És bővítsék fel a többi juttatást. 

Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 

Közfoglalkoztatottak karácsonyi települési támogatása, ehhez van mellékelve egy kérelem, 
akkor ez csak szociális támogatás lehet. 

 dr. Vancsura István, polgármester 

Akik ebben a helyzetben vannak, azok olyan szociális helyzetben vannak, hogy  
munkanélküliek voltak, onnan jöttek ide dolgozni. Javasolja fogadják el azt, amit a CNÖ 
javasolt. 

Csernák Zsolt Sándor ,a bizottság elnöke 

Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, hogy ezeknél a segélyeknél ne legyen 
környezettanulmány.  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 

Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot, hogy akinek a közfoglalkoztatási  jogviszonya 
szankcióval szűnt meg, ne részesülhessen ebben a támogatási formában.  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot. 
 
Szavazásra bocsátotta Bartók István módosító javaslatát, hogy ne legyen közfoglalkoztatási 
támogatás, illetve azt az összeget osszák szét a többi támogatás között.  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással 
nem fogadta el a javaslatot. 
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Szavazásra bocsátotta a CNŐ javaslatát, hogy minimum két hónap legyen a ledolgozott idő, 
és 15.000 Ft/fő legyen a támogatás összege. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal,1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással 
elfogadta a javaslatot. 
 
dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 
 
Javaslatát visszamondta. 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet beleértve az elfogadott módosító javaslatokat. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi határozatot. 
 
238/2015.(XI.13.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. 
számú rendeletének módosításáról szóló ……../2015.(……) Ör. számú rendeletére 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 7/2015.(III.2.) Ör. 
számú rendeletének módosításáról szóló rendelettervezetet megtárgyalta és az alábbi 
módosításokkal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek: 

• a karácsonyi támogatásoknál ne legyen környezettanulmány, 
• akinek a közfoglalkoztatási jogviszonya szankcióval szűnt meg ne részesülhessen 

ebben a támogatási formában, 
• minimum 2 hónap legyen a ledolgozott közfoglalkoztatási jogviszony és 15.000 Ft/fő 

legyen a támogatás összege. 
 

2.) Napirendi pont:  
 

 Tárgy: Előterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú rendeletének 
 módosításáról szóló ……/2015.(…..) Ör. számú rendeletére, valamint Győri István 
 képviselő Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági tagságának megszüntetésére 
 Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 

            Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A képviselőt minden ülésen tanácskozási jog illeti meg. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
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Úgy gondolja nem mindegy, hogy a képviselő úr milyen stílust, hangnemet használ a 
bizottsági üléseken. Nem volt olyan napirendi pont, hogy konkrétan csak ahhoz a napirendi 
ponthoz szólt volna hozzá, és nem volt egyetlen egy olyan eset sem, hogy valakit személyesen 
ne sértsen meg. Az gondolja erre nincs szüksége a bizottságnak. 
 
Győri István, a bizottság tagja 
  
A legutóbbi ülésen elég keményen érintette dr. Vancsura Zoltán iparűzési adójának 
elengedését. Annyit még hozzá tett, hogy egy kis tanfolyamra el kellene küldeni, erre ő azt 
mondta, hogy feljelenti. Egy Igazságügyi orvosi szakértőt, a rendőrségi orvosi szakértőt  
megkérdezte, milyen bűncselekményt követett ő el ezzel, és a bíróság perbe foghatja-e? A 
válasz az volt rá, hogy ne féljen egyáltalán. Amit ő akkor elmondott, az nem személyeskedés 
volt, úgy érzi, hanem a tiszaaalpári emberek érdekeit is szolgálta. Ez volt az egyik tényező. A 
másik tényező. Tisztelt képviselő társak, arra tettek esküt, hogy a tiszaalpári önkormányzat 
vagyonát megpróbálják védeni. A legutóbbi ülésen igen személyeskedett, mert megjegyezte, 
hogy Bartucz István földjét felszántották, és fizesse be azt az összeget amibe belekerült.  Úgy 
érzi a képviselő-testület tagjai akkor lesznek úriemberek, ha mindenki lemond a 
tiszteletdíjáról. És azért dolgoznak, hogy a tiszaalpári emberek érdekeit szolgálják, és a 
tiszaalpári település ténylegesen fejlődjön. És ne azzal szembesüljenek állandóan, hogy a 
háziorvosok, dr. Vancsura Zoltán különböző beruházásokkal bombázza a bizottsági ülést. 
Butítják a tiszaalpári embereket. A Magyar Állam 181 millió Ft-ot biztosít, amiért nem vettek 
fel hitelt. Ebből az összegből az összes utat meglehetne javítani. A Képviselő-testület azért 
van, hogy a polgármester urat ellenőrizze. Az a pénz az ő szemébe lopott pénznek számít, 
amit a lakosságtól elvesznek. Azt kell eldönteni miért vannak ott, hogy magukat szolgálják, 
vagy a lakosságot. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ez az egész nem arról szól, amit Győri István képviselő előadott magáról, hogy ő az igazság 
bajnoka. Igazából arról szól, mikor beszól egy szakembernek, hogy egy vénás injekciót nem 
tud beadni. Hogy jön ő ahhoz, hogy valakinek a magánéletét, vállalkozását a munkáját 
minősítse. Nem azért jönnek ide, hogy Győri István képviselő üvöltözzön órákon keresztül, és 
egy napirendi pontot se tudjanak megtárgyalni. Az ő vállalkozása és családi élete, hogy jön 
ide a képviselő-testületi ülésekre. Folyamatosan kárt csinál a faluba, hülyeségeket beszél. 
Nagyon sokszor volt olyan, hogy a polgármester urat támadta vagy minősítette a munkáját, 
nagyon sokszor megszavazták, mert azt mondták, hogy ez jó, de a stílus az nem megengedett. 
 
 Győri István, a bizottság tagja 
 
Ő azt mondta, hogy elengedik az iparűzési adót függetlenül attól, hogy dr. Vancsura Zoltán 
megérdemli-e? Azt az iparűzési adót fordítsák arra, hogy dr. Vancsura Zoltán alkalmazottjait, 
és mindenkit aki ott ezzel foglalkozik, küldjék el egy tanfolyamra, és minél többet 
gyakoroljanak, hogy ne keljen az embereket elküldeni egy vénás injekcióval a városba. Ő azt 
mondta Bartók István képviselőnek, hogy a tiszaalpári önkormányzat és a Duna Aszfalt 
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megtudta volna szervezni úgy, Tiszaalpáron a szennyvíz beruházást, hogy a lakosság 
nagykereskedelmi áron hozzájuthatott volna a csővezetékekhez, és nem kellett volna 
kiskereskedelmi áron egyénileg megvásárolni. Nem mondta, hogy törvénytelenül dolgozott, 
mert jogában állt bármilyen áron eladni. Arról érvelt, hogy a tiszaalpári önkormányzatnál, 
hogyan lehetett volna olcsóbbá tenni a beruházást, a lakosság számára.  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Testületi ülésen nyugodtan mondja módosító javaslatként, hogy mondjanak le a képviselők a 
tiszteletdíjukról, biztos, hogy tőle fog kapni egy igent. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Eddig ez nem jutott a képviselő úr eszébe, bízik benne, hogy ez az utolsó bizottsági ülése a 
képviselő úrnak, és most teszi ezt a nagylelkű felajánlást. Ez a mostani beszédje is klasszikus 
olyan volt, mint a többi, támadó, most két ember volt a célpont. Itt mindenki lop, csal, 
hazudik és viszi haza az önkormányzat pénzét, „talicskával tolja haza” ez a klasszikus 
mondata, ezt be kellene bizonyítani, mert eddig arra még nem volt példa. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Azt tudni lehet, hogy a képviselő-testületben két Vancsura is van, és vezetik a falut, de van a 
falunak egy iskolája, ahol két Győri is van, a képviselő-testületben is van egy Győri, tehát 
tulajdonképpen a Győri család is benne van a falu vezető szerepébe, és ezzel nem foglalkozik 
senki se. Nem érti, akkor Győri István képviselő miért foglalkozik másokkal. 
 
Győri István, a bizottság tagja 
 
Név szerinti szavazást szeretne kérni. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Nem lehet név szerinti szavazást tartani bizottság létszáma, és összetétele tekintetében. 
 
Csernák Zsolt Sándor,a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet, miszerint 7 tagja lenne a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságnak. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  tartózkodás 
nélkül elfogadta az alábbi határozatot. 
 
239/2015.(XI.13.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú 
rendeletének  módosításáról szóló ……/2015.(…..) Ör. számú rendeletére 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2013.(V.15.) Ör. számú 
rendeletének módosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak számát 7 főben határozza meg. 
 

 
Csernák Zsolt Sándor,a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, hogy Győri István tagsága megszüntetésre 
kerüljön.  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  tartózkodás 
nélkül elfogadta az alábbi határozatot. 
 
240/2015.(XI.13.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a Győri István 6067 Tiszaalpár, József A. u. 63. szám alatti lakos bizottsági 
tagságának megszüntetése tárgyában: 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
Győri István 6067 Tiszaalpár, József A. u. 63. szám alatti lakos pénzügyi és gazdasági 
bizottsági tagságának megszüntetését. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 19:58 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
             /:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                          /:  dr. Vancsura Zoltán  :/ 
                   a bizottság elnöke                                       a bizottság tagja 

 
 
 

 
 


