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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:3038/2016. 
 
 
 

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

Bizottságának 2016. augusztus 30-án 18:00 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 
  Kiss Lajos (4 fő bizottsági tag) 

dr. Vancsura István polgármester 
dr. Taricska Tibor alpolgármester 

  dr. Menyhárt Anett jegyző 
Győri István 
 
 

Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
           Kapus Márta köztisztviselő 
           Kerekes András hangtechnikus 
      
   
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag: dr. Csernus Tibor, Kézsmárki László, dr. Vancsura 
Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 18:30 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Ajtai Elemérné bizottsági tagot. 
Megkérdezte Ajtai Elemérnétől elfogadja-e a felkérést? 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
  

1. Előterjesztés a 2016- os évben meghirdetett adósságkonszolidációs pályázat 
benyújtásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt elnök 

 
2. Előterjesztés a 2015. évi adósságkonszolidációs pályázatból a település belterületi 

útjainak felújításához tervezői közbeszerzés kiírásáról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt elnök 
 

3. Indítvány a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról 
Előterjesztő: dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Csernák Zsolt elnök 

 

1.) Napirendi pont: 
  
 Tárgy: Előterjesztés a 2016- os évben meghirdetett adósságkonszolidációs pályázat 
 benyújtásáról  
 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt elnök 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A múltkor azt beszélték, hogy valószínűleg nem lesz meg az építési engedély, amit csatolni 
kell a pályázathoz a Helytörténeti Kiállító felújítására. Ezért megjelölték az Újfalui tanács 
épületét felújításra. ELŐ-SZER Kft. - től két árajánlat érkezett. A 7.310. 957 Ft csak a tető 
lebontása, illetve újrarakása? Hibák javítása nincs benne? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Van benne lécezés is. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Anyagköltség benne van? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Benne van az egész tetőszerkezet. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Benne van minden, ez nettó ár. 
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Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Benne van tetőlécezés. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Az anyagköltség és a közvetlen költség összesen 4 millió Ft. A díjköltség az a munkadíj? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Igen. 
 
Győri István, képviselő 
 
Nem értette a TRT rövidítését. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Településrendezési Terv. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Helyi vállalkozót megkérdeznének biztos, hogy kevesebb lenne. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Még nem jelenti azt, hogy ő fogja csinálni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Egy javaslat volt: A volt tanács épülete. Egy aggálya van: megcsinálják a tetőt, kicserélik a 
nyílászárókat, belülről marad minden úgy, ahogy most van, utána mi lesz? Mert csak 
kulturális célra lehet használni 5 évig. Másik alternatív javaslat a Gondozási Központ 
napelemmel történő ellátása, ami 5.271.933 Ft-ba kerülne. Viszont a Gondozási Központ 
folyamatosan termeli az energiát, és a megmaradó pénzt ráfordíthatnák a Polgármesteri 
Hivatal épületére. Meg kell nézni a kövezetet, oldalfalakat, hogy-hogy néz ki, festés nem 
tudni hány éve nem volt. Ebből a pénzből rendbe lehetne tenni a hivatalt. A tanács épületével 
az a gondja, hogy utána mit csinálnak vele? A Helytörténeti Kiállító kiesett, mert nem jött 
meg az építési engedély. Maradt az orvosi rendelő, egészségügy, kulturális dolgok illetve az 
utak. Közbeszerzés fogja eldönteni, hogy mibe fog kerülni. A pályázatot a Képviselő-testület 
által hozott határozattal kell beadni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Kántorparti út nem mehet bele, mert az külterület? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Sajnos nem, mert az külterület. 
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Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
És a Királysarok. 

 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Az KPM út, azért nem lehet. Ha az Újfalui tanács épületre fordítanák ezt az összeget, ott még 
a nyílászárók cseréjével sincs meg a 30 millió Ft.  
 
Győri István, képviselő 
 
Jól mondja, fel van tuningolva. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Úgy gondolja, hogy a 30 millió Ft megmaradhatna kulturális dologra, pl.: táncház. Még 
maradna is belőle, és a Helytörténeti Kiállítót is rendbe tudják rakni. Ha 5.271.933 Ft lenne a 
napelem, akkor még mindig marad 25 millió Ft, azt rákölteni az önkormányzat épületére, az 
sok. Ő maradna az Újfalui tanács épületénél. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
A Kosárkötő Kiállító terem is ott van, aminek az állapota rohamosan romlik. Bármilyen 
rendezvény van Tiszaalpáron az nyitva van, használatban van, arra sem ártana költeni mert 
repedezik a plafon. Habár annak a kisebb renoválása be lett tervezve az idei évre. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Változatlanul az a gondja, hogy kicserélik a nyílászárót, tetőt, a belső tere változatlan 
állapotban marad, és még mindig nem látja, hogy mire akarják használni.  A kiállításokat 
innen nem célszerű kivinni. Még az óvoda is gondot okoz, pedig mondják az ország legszebb 
óvodája. Oda kivinni egy kiállítást: ő abszolút nem ért vele egyet. Nagyon sok pénzbe kerül.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
És a konyha nem fér bele? Nincs olyan dolog, amit ott csinálni kellene? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az a gond, hogy kulturális, egészségügyi vagy szociális cél lehet. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Megspóroltak egy csomó pénzt, mert nem mentek bele hitelbe és helyette kapnak pántlikázott 
pénzeket. Ha hitelbe mennek, akkor abba mennek bele ami szükségszerű, így meg azon 
gondolkodnak mire kellene a pénzt elkölteni.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Saját pénzünkből nem azt csinálnak, amit akarnak. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Iskola vizesblokk? 
 
Győri István, képviselő 
 
Az 80-90 millió Ft. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Ő is azt mondja, ne költsenek rá, de mindenképp el akarják a  pénzt költeni, akkor olyan célra 
legyen elköltve, ami hasznos. 
 
Győri István, képviselő 
 
„Lassan az a legnagyobb ember ebben az országban, aki a legnagyobbat tudja hazudni…” 
„Egy-két polgármester-jelöltnek nem tetszik, de lehet 400 e Ft-os tiszteletdíj nélkül is és napi 
8 órában ezt a munkát végezni, a polgármesteri hivatást” dr. Vancsura István polgármester 
ellen senki nem tud törvénysértést felmutatni. Ez is hazugság, mert fel tudnak mutatni nem 
egyet.  
Most már a napirendet mondja. El tudja fogadni, hogy a Polgármesteri Hivatal tető 
szerkezetét felújítsák 22.860.000 Ft-ért. Képviselő-testület gondolja végig azt, hogy itt 
kicserélnek valamit, vagy lefestenek egy két termet, az bagatel összeg, bármikor tartalékból 
meg tudják oldani. Még egy ilyen lehetősége nem lesz a Tiszaalpári önkormányzatnak, hogy 
valamit kezdjen egy hatalmas komplexummal, ott van az Újfalui tanácsháza. Kiss Lajos is 
elmondta, hogy erre nem lehet, arra nem lehet, de hosszabb távon esetleg lehet. Három 
ablakot meg tudnak venni azon az áron, ami be van tervezve. Negyed áron meg tudják 
csinálni, sok lehetőség van és még ezt is el tudná képzelni, hogy kívülről leburkolják, és 
középen hagynának egy hatalmas termet. Ő is azt mondja, ne költsenek 37 millió Ft-ot a régi 
pártházra, mert nem sokan látogatják meg évente. Tiszaalpári Önkormányzat is 
elgondolkodhat, hogy ennyi épület komplexumot érdemes-e fenntartani. Ha nagy termeket 
alakítanak ki és még nem tudják, hogy esetleg lehetővé válik-e, hogy az önkormányzat 
válaszfalakat építsen, vagy ifjúsági lakásokat, vagy azt mondani, hogy idejön egy cég, 
munkahelyet lehet teremteni, lehet hasznosítani. Most van az a lehetőség, hogy van 25 millió 
Ft, amiből ezt meg lehet csinálni. Tiszaalpáron a Polgármesteri Hivatalban per pillanat még 
elfogadható a belső tér, ilyen költségvetés mellett hosszabb távon 2-3 millió Ft-ot félretesznek 
burkolásra vagy festésre. Ezt ő részéről nem tudja támogatni, javasolja a Képviselő-
testületnek is, hogy ezt ne támogassák. Támogassák a tetőfelújítást az önkormányzatnál. 
2018-ban új Településrendezési tervet kell csinálni, amit most csináltatnának, az 2017-ben 
készül el, ezért most fizetnek 7.899.400 Ft-ot, és egy év múlva megint kifizetik. Egy-két 
magánérdek miatt kell Településrendezési tervet csinálni. Nem tudja, ez a rendezési terv 
elindult-e, de ő mindenféleképpen kivenné, mert egy év múlva újra ki kell fizetniük. Ez 
pénzpocsékolás.  
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Elég lesz ha 2018-ban kifizetik egy összegben, addig kell a pénzt felhasználni, az új 
Településrendezési tervre. 
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Győri István, képviselő 
 
A múlt Képviselő-testületi ülésen Mártika azt mondta, hogy elrontotta ő húzta be véletlenül, 
nem kell megcsinálni a Kossuth utcától a Rákóczi utcáig, utána nézett, már meg kellett volna 
csinálni a tiszaalpári önerő pénzéből, nem uniós pénzből.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Azon agyaljál, hogy lehet ezt a pénzt hasznosan elkölteni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Itt el lehet költeni? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Jegyző asszony, mire lehet elkölteni a pénzt? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Szociális, egészségügyi… (hangzavar) 
 

Győri István, képviselő 
 
Azt javasolta, Újfalui tanácsházát: tető, nyílászáró, nagyterem, át lehet csoportosítani a 
kosárkiállítást, át lehet vinni a kócsagokat. Felszabadulnak az önkormányzatnál ingatlanok, 
amiket el lehet adni, és nem felújítgatni. Később nem tudnak vele mit kezdeni, mert nagyon 
nagy beruházást igényel. Minél többet hazudtok az embereknek, annál nagyobb emberek 
lesznek. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Művelődési Ház klímatizálása létrejöhet-e ebből a pénzből? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Arra most van egy pályázat beadva. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére lehet benyújtani. Energetika már 
megvalósult. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azért gondoltak az idősek otthonára, mert az mindig hoz vissza, és a kimaradó pénzt, azt 
hasznosan kellene elkölteni. 
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Bartók István, a bizottság tagja 
 
Újfalui tanácsháza jó példa arra, hogy milyen tulajdonos az önkormányzat. Évek alatt nem 
volt felújítva. Annak az épületnek nem az kellene, hogy tetőfelújítás, nyílászáró csere, hanem 
normális felújítás. Egy- két ablakot, egy-két tetőgerendát, valamekkora cserép négyzetmétert 
kicserélni, bevakolni, rendbe rakni. Nem az a cél, hogy tetőfelújítás meg ablakcsere, mert 
közben ugyanolyan ramaty marad az egész. Igaza van polgármester úrnak, hogy a tető, az 
ablak szép új és a többi? Csak úgy lehet, hogy tetőfelújítás meg ablakcsere? Azt nem lehet, 
hogy állagmegóvás? Mert akkor bele kellene írni valami múzeumot. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Funkciót kell neki adni. Úgy fogja a pályázatot megírni, hogy 5 évig kulturális célra fogják 
használni. Pl: fürge ujjak, ami időszaki kiállítás. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Nem kell azon az épületen feltétlenül tetőt cserélni, nincs az olyan rossz állapotban. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Lehet módosítani két alkalommal a pályázat tartalmát. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Annak a belső részének a felújítása nagyon sokba kerülne. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Egy igazi jó példa arra, hogy mikor sok közfoglalkoztatott volt az önkormányzatnál télen azt 
lehetett volna karbantartani, de a többi épületnél is ez van. Ezért kellene a Településrendezési 
terv. Írtak már valami választ a kamionosnak? 
 
dr. Taricska Tibor, alpolgármester 
 
Fél évvel ezelőtt lett volna rá vevő. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Nem hallott róla. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Még most se mondott le róla. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ott nem lehet azt csinálni, amit ő szeretne. Ezért is kellene a településrendezési tervet 
megcsináltatni. Mert látták a múltkor, hogy nincs ipari terület. Adtak már választ a 
kamionosnak? 
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dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Most jöttek meg az értékelések, az összes. Következő ülésre lesz behozva. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Ha az önkormányzat tulajdonába volna a Skanzen, akkor arra is lehetett volna fordítani. Itt 
van pl.. Kistérségi település, itt van ez a könyv. Osztogatták Kecskeméten minden 
településnek, ebben 4 kép van Alpárról, ebből kettő a Skanzenről. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
30 millió Ft-ot el kell osztani értelmes dologra. 
 
Győri István, képviselő 
 
Állagmegóvásra a legjobb elkölteni.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Ha bármit adnak neki, pl.: táncház, egyebek akkor rögtön kell mosdó, tusoló. 
 
Ajtai Elemérné, a bizottság tagja 
 
Hagyomány- Kultúra háza is lehetne. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Legalább rendbe van, 5 év múlva meg arra használják, amire akarják.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Pályázzák meg, és majd lesz valahogy. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Ha nyer a pályázat, akkor úgyis új árajánlat lesz majd. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Legalább annyit vegyenek le belőle, hogy a napelem legyen meg az idősek otthonára. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Az benne van. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ha megvan az árajánlat, és megszavazná a Képviselő-testület az Ady Endre u. 62 sz. alatti 
épületet azzal a 22.730.445 Ft-al, és még bele tennék a Gondozási Központot 5.271.933 Ft-al, 
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akkor körülbelül 1,5 millió Ft önerő kellene, amit biztosan tudunk biztosítani a 
költségvetésből, így fel tudjuk adni, tudnak véglegesíteni.  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Önkormányzatnál a 20 millió Ft mire lenne? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Ez csak alternatíva. A 1,5 millió Ft önerőt be tudja vállalni az önkormányzat. És akkor 
beadható holnap a pályázat. Utána lehet módosítani, de most el kell dönteni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Menet közben módosítani borzalmasan nehéz. 2018-ig meg kell csinálni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság tagja 
 
Megkérné jegyző asszonyt olvassa fel a határozat-tervezetet. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
A határozat-tervezet annyiban hiányos: hogy da.) pontba Ady E u. 62. sz. alatt található 
ingatlan felújítása lenne 22.730.445 Ft értékben, illetve a Gondozási Központ 5.271.933 Ft 
értékben. A 1,5 millió Ft önerőt az önkormányzat biztosítja. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a jegyző asszony által ismertetett határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
170/2016.(VIII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2016- os évben meghirdetett adósságkonszolidációs pályázat benyújtásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 2016-ban 
meghirdetett adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatoknak kiírt 
pályázati konstrukcióra az alábbi tartalommal adja be pályázatát: 
 

a.) Belterületi útfelújítás  
 Útfelújítás 197.721.220,- Ft 
 Közbeszerzés 1.270.000,- Ft 
d.) Épület felújítás  
da.) Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása 22.860.000,- Ft 
dc.) Hagyományőrző Ház felújítása 22.730.445,- Ft 
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dd.) Gyermekorvosi rendelő festése 635.000,- Ft 
 Gondozási központ napelemes rendszere 5.271.933,- Ft 
e.) Településrendezési terv 7.899.400,- Ft 

 
A pályázati dokumentáció műszaki tartalmának összköltsége br. 258.387.998,- Ft, melyből a 
támogatási igény br. 256.810.459,- Ft, önereje br. 1.577.539,- Ft, melyet a Képviselő- testület 
a tartalékkeret terhére vállal. 
 
 
2.) Napirendi pont: 
  

 Tárgy: Előterjesztés a 2015. évi adósságkonszolidációs pályázatból a település 
 belterületi útjainak felújításához tervezői közbeszerzés kiírásáról  

Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt elnök 

 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Ez a tervezésről szól? 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Igen 
 
Győri István, képviselő 
 
Azon van, hogy nekik mint képviselőknek annyi tapasztalattal kellene rendelkezniük, hogy el 
tudják dönteni  azt, hogy milyen színvonalra akarják felújítani Tiszaalpár belső  úthálózatát. 
Itt van, hol mi mennyi bekerült. Végeztem számításokat is. Törekedjen a Képviselő-testület 
arra, hogy a vállalkozók m2-be adják meg. Ne nekik kelljen átszámolni az anyagot, hanem 
tudjuk, hogy mi mennyi. Amennyi utat ők megcsinálnak, 50 %-ra lehet csökkenteni a 
költségvetést. Most 6 %-ot kifizetnek, 10 % termelési díjat, amit teljesen feleslegesnek tart. 
Ad olyan paramétereket, hogy tudják, miről van szó. Az a téma, hogy 22 utcát meg kell 
építeni. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Tervezőt kell választani. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Most nem az a téma, a tervező kiírás. 
 
Győri István, képviselő 
 
A tiszaalpári lakosság pénzéből 100 % -an ki kellett volna építeni a Rákóczi utca végéig, 4 m 
széles és 6 cm vastagságúra az aszfaltborítást, még egyszer miért fizessenek ezért? Igaz, hogy 
a polgármester úr átvette, de még utólag is van lehetőség rendezni ezeket a dolgokat, nem 
beszélve a szavatosságról, jótállásról. Polgármester úr elmondta-e, hogy akarja az utakat, a 
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hrsz. meg vannak adva, de nem tudják milyen hosszan akarják megcsinálni. Vannak olyan 
paraméterek….  

 

(hangzavar) 

 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Nem akarom tűrni ezt, hogy folyamatosan másról beszélsz, mint ami a napirendi pont. 
Tervezőt kell kiválasztani a napirendi ponthoz.  
 
Győri István, képviselő 
 
A tervező a megrendelővel kapcsolatot tart. Kivel fogja tartani a kapcsolatot a polgármester 
úrral. Ha Képviselő- testülettel tartaná a kapcsolatot, akkor azt mondaná, hogy rendben van. 
Miért nem végezte el a polgármester úr a tiszaalpári emberek 100 %-os pénzéből a Kossuth 
utcát? Kiszámolja, hogy mindennek mi az ára. Ha a polgármester úrral fogja tartani a 
kapcsolatot a tervező, akkor ő fogja megmondani, hogy 6 cm-es az aszfalt, 3 cm koptató 
réteg. Ő azt szeretné, hogy a 190 millió Ft-ból minél magasabb színvonalú utat építsenek.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Ha Győri István képviselőre lenne bízva, még most se lenne csatorna. 
 
Győri István, képviselő 
 
Azt mondja Kiss Lajos, hogy nem lenne csatorna, A Kiskunfélegyházi Víziközmű társulat 
hirdetménye…..  
 

(hangzavar) 

 

Az LTP OTP társulattal felmondják, és 3 évig visszamenőleg visszakapják a pénzüket az 
emberek: Félegyházi Közlöny. Nem kell fizetni az embereknek a csatornáért. Ezek meg szét 
akarják lopni az emberek pénzét. Nem akarják visszaadni, azt mondják az embereknek, hogy 
nem jár vissza. Ezek kollaboráns rossz kommunista bűnöző maffia banda.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Ki mondja ezt? Még nem tartanak ott. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
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171/2016.(VIII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a 2015. évi adósságkonszolidációs pályázatból a település  belterületi útjainak 
felújításához tervezői közbeszerzés kiírásáról  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása” c. pályázathoz kapcsolódóan a tervezői közbeszerzési felhívást megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 
3.) Napirendi pont: 
  

 Tárgy: Indítvány a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak 
 megválasztásáról 

Előterjesztő: dr. Menyhárt Anett jegyző 
Előadó: Csernák Zsolt elnök 

 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Van benne elírás: nem Szabó Erzsébet volt a tag, hanem Demeter Terézia, és Borsi Sándor 
póttagságát kell visszavonni. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
172/2016.(VIII.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 
24/2014.(II.19.) Kth. számú határozattal elfogadott, és 230/2014.(X.01.) Kth. számú 
határozatával módosított szavazatszámláló bizottságokat – a kieső tagok, póttagok pótlása 
miatt -  az alábbiak szerint egészíti ki: 

 
3. számú szavazókör: Árpád Fejedelem Ált. Iskola, Alkotmány u. 14 

Tag: Frits Tiborné Tiszaalpár, József A. u. 51. szám alatti tag helyébe Novákné 
Lovas Erzsébet Tiszaalpár, Csokonai u. 74. szám alatti tag lép. 
Póttag: Fekete Beatrix Tiszavirág u 21. szám alatti lakos póttag helyébe Borsi 
Sándor Tiszaalpár, Liszt F. u. 14. szám alatti póttag lép. 
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4. számú szavazókör: Tornacsarnok, Alkotmány u. 14. 
 

Póttag: Balogh Henrietta Tiszaalpár, Szőlőhegyi körzet 11. szám alatti lakos 
póttag helyébe Almási Attila Tiszaalpár, Toldi M. u. 29. szám alatti póttag lép. 
 

5. számú szavazókör: Kádár Lajos Közösségi Ház, Rákóczi u. 10/A. 
Tag: Győri Lászlóné tag helyébe Frits Tiborné Tiszaalpár, József A. u. 51. szám 
alatti tag lép. 
 

6. számú szavazókör: Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, Ady E. u. 40. 
Tag: Kamasz Imre Tiszaalpár, Szent Imre tér 8. szám alatti tag helyébe Novák 
Gábor Tiszaalpár, József A. u. 35. szám alatti tag lép. 
Póttag: Demeter Terézia póttag helyébe Gálfi Zsolt Tiszaalpár, Kossuth u. 20. 
szám alatti póttag lép. 
 
Települési szintű póttagok: 

      Víglási Alexandra Tiszaalpár, Esze T. u. 15. 
      Balogh Henriett Tiszaalpár, Szőlőhegyi körzet 11. 
      Nagy Kata Tiszaalpár, gr. Széchenyi u. 1. 

Csuka Mónika Tiszaalpár, Móricz Zs. u. 13. 
 
Borsi Sándor Tiszaalpár, Liszt Ferenc u. 14. szám alatti lakos 800. sz. szavazókörben 
szavazatszámláló bizottsági póttagságát visszavonja. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 19:17 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /:  Ajtai Elemérné:/ 
      a bizottság elnöke                 a bizottság tagja 

 
 
 
 
 


