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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 207-21/2011/P. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságának 2011. szeptember 01-jén tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Barna Sándor, Csernák Csilla, Dr. Puliusné Sárdi Mária 
                       Dr. Csernus Tibor, (4 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       Bartók István alpolgármester 
                       Kontra György Trió Tv részérıl 
                       Ajtai Elemérné CKÖ elnöke 
                       Németh Péter szaktanácsadó 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: Kacziba Sándor 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tag: Dr. Taricska Tibor, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Bejelentés nélkül távollevı bizottsági tag:  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, valamint a Trió Tv nézıit. 16,09 órakor megállapítja, 
hogy a bizottság határozatképes, 4 fı bizottsági tag van jelen. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Elıterjesztés LEADER pályázati lehetıségek tárgyában 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
2.) Elıterjesztés térfigyelı rendszer kiépítéséhez árajánlatok bekérése tárgyában (szóbeli 
     elıterjesztés) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontokat. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontokkal 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyetértett.  
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés LEADER pályázati lehetıségek tárgyában (Írásos anyag mellékelve a 
                 jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetében lehet pályázni. Az önkormányzat is 
pályázna a „Tiszaalpár Tavaszköszöntı 2012.” elnevezéső rendezvényére, ami 2012. április 
27-29. között kerülne megrendezésre.  
A hét civil szervezet is pályázna bruttó 250.000,- Ft-ot lehet megpályázni. A Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat szintén pályázna. A Képviselı-testület támogatása nem szükséges 
a CKÖ pályázatának vonatkozásában, de tekintettel arra, hogy az együttmőködés bemutatása 
fontos szempont, így javasolja polgármester úr, hogy csatolásra kerüljön az önkormányzat 
támogató nyilatkozata is.  
A határozat tervezetek fel vannak sorolva minden egyesület vonatkozásában, amelyben 
támogatjuk a pályázatok benyújtását és megelılegezzük a 250.000,- Ft-ot minden 
egyesületnek.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
javaslatát, hogy Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata a „Tiszaalpár Tavaszköszöntı 2012.” 
elnevezéső rendezvényre pályázatot nyújtson be, valamint az önkormányzat elıfinanszírozás 
útján biztosítsa a pályázaton megítélt összeget.    
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
125/2011. (IX. 01.) sz. bizottsági határozat: 
 
LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat. 
 
Rendezvény megnevezése: Tiszaalpári Tavaszköszöntı 2012. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy az Önkormányzat pályázatot munkáltasson ki és nyújtson be az Európai 
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 
76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú 
„Hagyományırzı és kulturális rendezvény támogatása” címő pályázatra. A Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a LEADER rendezvény 
jogcímen nettó 250.000,- Ft vissza nem térítendı támogatást igényeljen, melyhez 62.500,- 
Ft (ÁFA) forrást biztosítson a 2011. évi költségvetés terhére. Tiszaalpár Nagyközségi 
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Önkormányzat Képviselı-testülete a LEADER támogatási forrás elnyerése esetén vállalja, 
hogy a „Tiszaalpári Tavaszköszöntı 2012” elnevezéső rendezvényét megvalósítja. 

================ 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 

Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, hogy a Képviselı-
testület támogassa az Alpári Tisza Horgász Egyesület pályázatának benyújtását, valamint 
az önkormányzat elıfinanszírozás útján biztosítsa a pályázaton megítélt összeget. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 

 

126/2011. (IX. 01.) sz. bizottsági határozat: 

 
LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székhelyő civil szervezetek. 

Alpári Tisza Horgász Egyesület. 

 

1. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy az Alpári Tisza Horgász Egyesület civil szervezet pályázatot 
munkáltasson ki és nyújtson be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl 
nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet 
alapján meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és kulturális 
rendezvény támogatása” címő pályázatra. 

2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján 
támogatásban részesülı Alpári Tisza Horgász Egyesület részére, az erre irányuló 
kérelem alapján visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást biztosítson 
2012. évi költségvetése terhére a LEADER projektjeinek megvalósításához.  

============== 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, hogy a Képviselı-testület 
támogassa az Árpád Népe Hagyományırzı Egyesület pályázatának benyújtását, valamint az 
önkormányzat elıfinanszírozás útján biztosítsa a pályázaton megítélt összeget. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
127/2011. (IX. 01.) sz. bizottsági határozat: 
 

 
LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székhelyő civil szervezetek. 
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Árpád Népe Hagyományırzı Egyesület. 
 
 
1. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 

elfogadásra, hogy az Árpád Népe Hagyományırzı Egyesület civil szervezet 
pályázatot munkáltasson ki és nyújtson be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM 
rendelet alapján meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és 
kulturális rendezvény támogatása” címő pályázatra.  

2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján 
támogatásban részesülı Árpád Népe Hagyományırzı Egyesület részére, az erre 
irányuló kérelem alapján visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást 
biztosítson 2012. évi költségvetése terhére a LEADER projektjeinek 
megvalósításához.  

=============== 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, hogy a Képviselı-testület 
támogassa a Tiszaalpári Faluvédı és Szépítı Egyesület  pályázatának benyújtását, valamint az 
önkormányzat elıfinanszírozás útján biztosítsa a pályázaton megítélt összeget. 
 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
128/2011. (IX. 01.) sz. bizottsági határozat: 
 

LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székelyő civil szervezetek. 
 
Tiszaalpári Faluvédı és Szépítı Egyesület. 
 
 
1. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 

elfogadásra, hogy a Tiszaalpári Faluvédı és Szépítı Egyesület civil szervezet 
pályázatot munkáltasson ki és nyújtson be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM 
rendelet alapján meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és 
kulturális rendezvény támogatása” címő pályázatra.  

2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján 
támogatásban részesülı Tiszaalpári Faluvédı és Szépítı Egyesület részére, az erre 
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irányuló kérelem alapján visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást 
biztosítson 2012. évi költségvetése terhére a LEADER projektjeinek 
megvalósításához.  

============= 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, hogy a Képviselı-testület 
támogassa a Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület pályázatának benyújtását, valamint az 
önkormányzat elıfinanszírozás útján biztosítsa a pályázaton megítélt összeget. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
129/2011. (IX. 01.) sz. bizottsági határozat: 

 

LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székhelyő civil szervezetek. 

Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület. 

 

1. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy a Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület civil szervezet pályázatot 
munkáltasson ki és nyújtson be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl 
nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet 
alapján meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és kulturális 
rendezvény támogatása” címő pályázatra.  

2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján 
támogatásban részesülı Tiszaalpári Lovas Sport Egyesület részére, az erre irányuló 
kérelem alapján visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást biztosítson 
2012. évi költségvetése terhére a LEADER projektjeinek megvalósításához.  

=============== 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, hogy a Képviselı-testület 
támogassa a Tiszaalpári Polgárır Egyesület pályázatának benyújtását, valamint az 
önkormányzat elıfinanszírozás útján biztosítsa a pályázaton megítélt összeget. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
130/2011. (IX. 01.) sz. bizottsági határozat: 
 

LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székhelyő civil szervezetek. 
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Tiszaalpári Polgárır Egyesület. 

 

1. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy a Tiszaalpári Polgárır Egyesület civil szervezet pályázatot 
munkáltasson ki és nyújtson be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl 
nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet 
alapján meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és kulturális 
rendezvény támogatása” címő pályázatra.  

2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján 
támogatásban részesülı Tiszaalpári Polgárır Egyesület részére, az erre irányuló 
kérelem alapján visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást biztosítson 
2012. évi költségvetése terhére a LEADER projektjeinek megvalósításához.  

============ 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, hogy a Képviselı-testület 
támogassa a Tiszaalpári Sportegyesület pályázatának benyújtását, valamint az önkormányzat 
elıfinanszírozás útján biztosítsa a pályázaton megítélt összeget. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
131/2011. (IX. 01.) sz. bizottsági határozat: 

 

LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székhelyő civil szervezetek. 

Tiszaalpári Sportegyesület. 

 

1. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy a Tiszaalpári Sportegyesület civil szervezet pályázatot munkáltasson 
ki és nyújtson be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján 
meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és kulturális 
rendezvény támogatása” címő pályázatra.  

2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján 
támogatásban részesülı Tiszaalpári Sportegyesület részére, az erre irányuló kérelem 
alapján visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást biztosítson 2012. évi 
költségvetése terhére a LEADER projektjeinek megvalósításához.  



 8 

============== 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, hogy a Képviselı-testület 
támogassa az Alpári Tisza Vadásztársaság pályázatának benyújtását, valamint az 
önkormányzat elıfinanszírozás útján biztosítsa a pályázaton megítélt összeget. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
132/2011. (IX. 01.) sz. bizottsági határozat: 
 

LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár székhelyő civil szervezetek. 

Alpári Tisza Vadásztársaság 

 

1. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy az Alpári Tisza Vadásztársaság civil szervezet pályázatot 
munkáltasson ki és nyújtson be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl 
nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet 
alapján meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú „Hagyományırzı és kulturális 
rendezvény támogatása” címő pályázatra.  

2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján 
támogatásban részesülı Alpári Tisza Vadásztársaság részére, az erre irányuló kérelem 
alapján visszafizetési kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást biztosítson 2012. évi 
költségvetése terhére a LEADER projektjeinek megvalósításához.  

============= 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát, hogy a Képviselı-testület 
támogassa a Tiszaalpár Nagyközségi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázatának 
benyújtását és csatolásra kerüljön az önkormányzat támogatói nyilatkozata, valamint az 
önkormányzat elıfinanszírozás útján biztosítsa a pályázaton megítélt összeget. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
133/2011. (IX. 01.) sz. bizottsági határozat: 
 

LEADER Rendezvénypályázat, pályázó: Tiszaalpár Nagyközségi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata. 

1. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata  pályázatot munkáltasson ki és nyújtson be az Európai Mezıgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
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végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 
76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján meghirdetett, 1019339 célterület azonosítójú 
„Hagyományırzı és kulturális rendezvény támogatása” címő pályázatra.  

2. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó 
támogatások részletes feltételeirıl szóló 76/2011.(VII.29.) VM rendelet alapján 
támogatásban részesülı Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata  részére, az erre irányuló kérelem alapján visszafizetési 
kötelezettséggel terhelt elıfinanszírozást biztosítson a 2012. évi költségvetése terhére 
a LEADER projektjeinek megvalósításához.  

============= 

2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés térfigyelı rendszer kiépítéséhez ajánlatok bekérése tárgyában 
                 (szóbeli elıterjesztés) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Május 23-án történt meg az árajánlatok bontása, ahol az alpolgármester úrral vettünk 
részt. 3 cégnek lett kiküldve az ajánlattételi felhívás és egy cég, a BÁCS-ALARM Kft. 
adott ajánlatot. Június 14-én tárgyalta ezt a napirendet a testület, ahol azt a határozatot 
hoztuk, hogy forráshiány miatt ezt a közbeszerzési eljárást érvénytelennek nyilvánítjuk.  
Most lehetıség van arra, hogy egy csökkentett tartalommal meg legyen valósítva. A bruttó 
költség 8 millió Ft alatt lenne. Úgy gondolom, hogy meg kellene valósítani, mert a 
településnek erre szüksége van. Ezzel a rendırség és a polgárırség munkáját is tudnánk 
könnyíteni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A BÁCS-ALARM Kft-tıl érkezett egy újabb ajánlat, amely már a közbeszerzési 
értékhatár alatt van. Azt javaslom, hogy küldjük ki a másik két cégnek is, akik legutóbb a 
legalacsonyabb árajánlatot adták. Amennyiben ezek az árajánlatok bejönnek, ennek 
megfelelıen tudunk dönteni.  
 

Kacziba Sándor bizottsági tag 16,15 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a bizottsági tagok száma: 5 fı. 

 
Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Volt egy olyan jellegő kidolgozás, amely tartalmazott 9 kamerát és nem biztosított mellé a 
szünetmentesség. A másik esetben 8 kamera volt, a szünetmentesség biztosításával együtt.  
Az lenne a kérdésem, hogy a szünetmentesség kifejezetten a vevı részre vonatkozik, vagy 
vonatkozik a kamerákra is? 
 
Bartók István alpolgármester: 
 
Csak a kamerákra vonatkozik. 
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Dr. Csernus Tibor, bizottsági tag: 
 
Mindenképpen kérni kellene azt, hogy inkább legyen egy kamerával kevesebb, de a 
feltételek között szerepeljen, hogy  a kamerák szünetmentes mőködését tudják biztosítani.  
Viszonylag rövid határidıvel meg lehetne szabni a cégeknek az ajánlattételt. Két hét elég, 
hogy össze tudják állítani. Ha 20-a körül döntés születne, akkor már október közepén 
mőködı rendszerünk lehetne. Onnantól már hosszabbodnak az éjszakák, akkor lesz igazán 
jelentısége.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az ajánlatkérı dokumentációban tájékoztatni kell az ajánlattételre felkérteket, hogy az 
önkormányzat részére ezen célra bruttó 7.500.000,- Ft keret áll rendelkezésre, az 
ajánlattételi határidıként pedig 2011. szeptember 16.  - 12,00 órai idıpontot kell kijelölni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a térfigyelı rendszer kiépítéséhez árajánlatok bekérése tárgyáról szóló 
elıterjesztést. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
134/2011. (IX. 01.) sz. bizottsági határozat: 
 
Tiszaalpár térfigyelı kamera-rendszer kiépítésére árajánlat kérése 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért  és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra 
az eddig kiépítésre tervezett térfigyelı kamera-rendszer mőszaki tartalmának mérséklésével, a 
kamerák számának 13-ról 8 db-ra való csökkentésével, a szünetmentesség biztosításával 
együtt,  - az egyéb szakmai követelmények változatlanok maradnak. 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetért azzal is és javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra,  hogy ezen csökkentett mőszaki tartalom alapján, a rendszer kiépítésére 
közbeszerzési értékhatárt el nem érı meghívásos beszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra, 
amelyre az elızı, eredménytelenné nyilvánított közbeszerzési eljárásban ajánlat-tételre felkért 
3 db vállalkozás kerüljön ismételten meghívásra. 
Az ajánlatkérı dokumentációban tájékoztatni kell az ajánlattételre felkérteket, hogy az 
önkormányzat részére ezen célra bruttó 7.500.000,-Ft keret áll rendelkezésre, az ajánlattételi 
határidıként pedig a 2011. szeptember 16. 12.00 órai idıpontot kell kijelölni. 
Ajánlatkérések kiküldésének határideje:  2011. szeptember 6. 
Felelıs: Dr. Vancsura István 

=============== 
 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülést 16,33 
órakor bezárja. 

K.m.f. 
 

/:  Kovács Zoltánné  :/                                       /:  Barna Sándor   
                         jegyzıkönyvvezetı                                           bizottság elnöke 


