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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3220/2014. 
 
 
 

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

Bizottságának 2014. június 30-án tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor a bizottság elnöke, 
  Győri István, Kacziba Sándor, 

Kiss Lajos, Dr. Puliusné Sárdi Mária (5 fő) 
Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
Dr. Vancsura István polgármester 

 
Külön megjelentek: Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
   Bartucz István településüzemeltetési előadó 
   Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
   Csernák Zsolt Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsági tag 
   Kapus Márta köztisztviselő 
   Sváb-Kovács Dániel vagyongazdálkodási ügyintéző 
 
Napirendi pontok tárgyalása közben érkezett bizottsági tagok: Dr. Csernus Tibor, Dr. Vancsura 
Zoltán 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag:  Bolláné Csernák Csilla 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Török Annamária 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:40 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. Bolláné Csernák Csilla jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A jegyző-
könyv hitelesítésére felkérte Kacziba Sándort. Megkérdezte Kacziba Sándortól elfogadja-e a 
felkérést? 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte, hogy jegyző asszonynak volt-e az a kérése, hogy ne rendkívüli ülésre kerüljön 
sor. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Válaszul elmondta, hogy nem, hanem polgármester úrnak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását a meghívó szerint. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatban meghozandó 
döntésekről 

            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
     Előadó:  Barna Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester 
 

2. Előterjesztés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 azonosító számú, „Tiszaalpár középülete-
inek energetikai fejlesztése” című pályázati konstrukció közbeszerzési eljárásának 
ajánlattételi dokumentációja tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök  / dr. Vancsura István polgármester 
 

3. Előterjesztés a KÉK VÍZ Észak- Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program 
tulajdonosi hozzájárulásának tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

4. Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium 3505/183. 
altéma kódszámú „Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása” el-
nevezésű pályázat benyújtásához szükséges épület-felújításra, könyvtári nyilvános 
szolgáltató tér bővítésére érkezett árajánlatok bontása, értékelése tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök  / dr. Vancsura István polgármester 
 

5. Előterjesztés a Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesülethez való csatlakozás 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök  / dr. Vancsura István polgármester 
 

6. Előterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú pályázati konstrukció Projekt 
Menedzsmenti Egységének személyi módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
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Előadó: Barna Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 
 

7. Egyéb bejelentések 
 
 
 
1.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatban meg-
hozandó döntésekről 

            Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
     Előadó:  Barna Sándor elnök /dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A felügyelő bizottsági ülés nem volt határozatképes. Péntek este küldött Papp Mónika egy 
előzetes tájékoztatást és amennyiben végelszámolásról döntene a bizottság és a testület, akkor 
csak abban az esetben vállalja a végelszámoló, ha több információt tudnak adni a Kft. pénz-
ügyi helyzetéről. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Három határozat-tervezet van csatolva az előterjesztéshez. A két felügyelő bizottsági tag 
megbízásának meghosszabbítása, illetve a végelszámolás. Az előző ülésen a kft. ügyvezetőjé-
nek megbízatása október 31-ig meghosszabbításra került. Tehát két lehetőség van: vagy a 
felügyelő bizottság tagjainak megbízását meghosszabbítják vagy a végelszámolásról dönte-
nek. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ebben a helyzetben csak az lenne logikus, hogyha Bodor Ádámnak meghosszabbításra került 
a megbízatása, akkor a két felügyelő bizottsági tagnak is legyen meghosszabbítva a megbízá-
sa. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte, van-e valakinek mondanivalója? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Keresgélt az interneten, ki lehetne az, aki a végelszámolást elvállalja. Felvette a kapcsolatot 
az egyik személlyel és ő azt mondta, ha a 3. határozatban gondolkodnak és a végelszámolás-
ról dönt a képviselő-testület, abban az esetben csak a teljes anyag képében tud nyilatkozni, 
hogy elvállalja-e. Tehát a határozat-tervezetbe bele kell foglalni, hogy a képviselő-testület 
felkéri Dr. Vancsura István polgármestert, hogy kérje fel a CRAC-ORG Felszámoló és 
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Csődmenedzselő Zrt.-t a végelszámolás lefolytatására. A megbízási díjról is tárgyalni kell, 
amit újra a testület elé kell terjeszteni.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Kacziba Sándorral ért egyet, október 31-et kell kivárni, akkorra lesz egy új testület és addig 
egy lehetőséget kell felvázolni, hogy hogyan működjön tovább a Kft. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az október 31-e a legrosszabb dátum, mert vagy szeptember 30-ig kellett volna Bodor Ádám 
megbízását meghosszabbítani, vagy december 31-ig. Az új testületet október 20-ig kell meg-
alakítani és nem lehet tőle elvárni, hogy ezt a „szennyet”, amit ráhagynak, eltakarítsa. Tehát 
annyit tud tenni ő is, hogy meghosszabbítja a működést. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
December 31-e lett volna a legjobb határidő. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az a véleménye hogy 12.300.000 Ft-ot beinvesztáltak a Kft.-be. Elteltek a hónapok, a pénz is 
elfogyott. A Kft. havonta 3-4 millió forint veszteséget termelt. Ne folytassák, mert ha véletlen 
belemelegednek dolgokba, hogy a szennyvíz-beruházási földmunkákba bekapcsolódik a Kft., 
még onnan is rosszul jönne ki. Utána járt és úgy látja, rosszul mennek a dolgok a szennyvíz-
beruházásba. Lehet, hogy a felelősségre vonást el tudja kerülni néhány személy, de nagyon 
rossznak tartja, hogy a lakosságra terhelik rá beruházás költségeit. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem is terhelik rá. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Akkor adja vissza az önkormányzat a lakosságnak a pénzt. Nem ilyen technológiával kellene 
elvégezni a munkát a Duna Aszfaltnak. A kompenzációs pénzt is elköltik az úthelyreállításra. 
A Kft.-t meg kell szüntetni, hogy ne termeljen még több költséget. Bízik benne Dr. Csernus 
Tibor nem fogja ellendátumozni. Ennyi törvénytelenséget, ami a Kft.-nél mozgott, nem sza-
bad hagyni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Semmi törvénytelenség nem történt. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Annak örülne, ha visszafelé sülne el a dolog. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Ennyi hülyeséget összehordani? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Hanganyag van róla. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felolvasott néhány sort Papp Mónika beszámolójából: „Ezek tekintetében egyértelműen kide-
rül, ha a Kft. nem tud több bevételszerző tevékenységet folytatni, mely jelentősen növelné az 
árbevételt, akkor ismételten veszteséges lesz a cég, amely tovább rontja a saját tőke nagysá-
gát, amellyel már kezdeni kellett volna valamit. Egyenlőre a Kft., ha megnézzük az eszköz és 
forrás oldal összetételét, akkor látható, hogy a 17400 e Ft kölcsönt, melyet az Önkormányzat 
nyújtott egyenlőre nem tudja a Kft. visszafizetni (bár ezekről a kölcsönökről a mai napig nem 
kaptam szerződést, tehát azt sem tudom, hogy milyen határidővel kell ezt visszafizetnie a Kft-
nek)! Ha már lejárt a visszafizetési határidő, akkor fizetésképtelen a Kft.! Egyébként nincs 
NAV tartozás, nincs szállítók felé tartozás és a munkabérek is átutalásra kerültek. További 
problémám ismételten a pénztár „nagysága”: -118.110 Ft! Ezt már több soron jeleztem, hogy 
egy cégnek nem lehet mínuszos kasszája, hiszen akkor miből fizette ki a számlákat, béreket? 
Ilyen probléma miatt került sor 2013. év végén a Kft. részére  kölcsön adásra Bodor Ádám 
részéről 110.000 Ft értékben, mivel egy év végi zárást nem tudok elvégezni mínuszos pénztár-
ral…” Nem folytatta tovább, mert úgy gondolja magáért beszél a leírt beszámoló. 
 
Szavazásra bocsátotta az 1. határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
(1 fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
 
195/2014.(VI.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Dr. Vancsura Zoltán Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizott-
sági tag megbízásának meghosszabbítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek Dr. Vancsura Zoltán Tiszaalpár, Mátyás király 
utca 6. sz. alatti lakos Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsági tag megbí-
zásának meghosszabbítását 2014. október 31-ig. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az 2. határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
(1 fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
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196/2014.(VI.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Csernák Zsolt Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsági tag 
megbízásának meghosszabbítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek Csernák Zsolt Tiszaalpár, Csongrád úti körzet 
46. sz. alatti lakos Tiszaalpári Településgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsági tag megbízá-
sának meghosszabbítását 2014. október 31-ig. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Településgazdálkodási Kft. végelszámolásának megindítását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással (1 
fő nem szavazott) – nem fogadta el a Településgazdálkodási Kft. végelszámolásának megin-
dítását. 

_________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 azonosító számú, „Tiszaalpár 
középületeinek energetikai fejlesztése” című pályázati konstrukció közbeszerzési eljá-
rásának ajánlattételi dokumentációja tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök  / dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Kérdése volt, hogy ezt az ajánlattételi felhívást átnézte-e valaki? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, átnézte és semmi különöset nem talált benne. Határidő július 15.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ajánlatkérő alatt mit értenek? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Önkormányzatot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha bejönne a tárgyalásra, nem küldenék ki? 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A múltkor is itt voltak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte Kapus Mártát részt vesz-e a projektben. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő: 
 
Igen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezte elolvasta-e. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő: 
 
Igen, minden benne van, teljesen megfelelőnek tartja. Holnaptól feltehetik a hirdetés. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mikor lesz? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő: 
 
Július 15-én 10 órakor. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ki ez a három cég? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő: 
 
A Fehér Vagyonkezelő Kft., a Bria-Inter Kft. és a KIVSZER Kft. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az ELŐ-Szer Kft.-t nem lehet meghívni? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő: 
 
Ha javasolják, lehetséges. Azt kell tudni, hogy az ELŐ-Szer Kft. mindent el tud-e vállalni, 
tud-e mindent csinálni? 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Majd eldől, ha beadja a pályázatot. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ha tudna, itt volna közöttük. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő: 
 
Lehet nem tud érvényes ajánlatot adni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolta a kiskunfélegyházi ELŐ-Szer Kft.-nek is kiküldeni az ajánlattételi felhívást. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem probléma, ha július 2-án lesz kiértesítve? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő: 
 
Nem, csak a 2. határozat-tervezetbe kellene felkérni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az 1. határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
197/2014.(VI.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásá-
nak ajánlattételi dokumentációjának elfogadásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának V. 1. c. pontja értel-
mében az ajánlattételi dokumentációt megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az 2. határozat-tervezet elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy küld-
jék ki az ELŐ-Szer Kft.-nek is az ajánlattételi felhívást. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 



10 
 

 
 
 
 
198/2014.(VI.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásá-
nak ajánlattételi felhívása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek, hogy a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0170 azonosí-
tószámú pályázat kapcsán az építés kivitelezési munkálatok közbeszerzési eljárásának ajánlat-
tételi felhívását az alábbi cégeknek küldje ki a B&W Tender Plus Kft.: 
1. Fehér Vagyonkezelő Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai u. 139.) 
2. Bria-Inter Kft. (2209 Péteri, Táncsics M. u. 37.) 
3. KIVSZER Kft. (8200 Veszprém, Almási u. 3. Fszt. 9.) 
4. ELŐ-Szer Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Kert u. 10.) 

_______________________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a KÉK VÍZ Észak- Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Program tulajdonosi hozzájárulásának tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azt írják, hogy megadja az önkormányzat a hozzájárulást, de kettő tulajdoni lap került csato-
lásra. Hogy kerül ide az 1655 hrsz.-ú tulajdoni lap. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy rajzot jó lett volna csatolni hozzá. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Melyik területről van szó? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő: 
 
Újfalun a futballpálya és a sarkon a régi élelmiszerbolt. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Sport öltöző volt régen. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Benne van a focipálya is? 
 
Kapus Márta, köztisztviselő: 
 
Igen, mert egy helyrajzi számon van. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kutat fúrnak? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy kutat fúrnak, különböző tisztítómű és egyéb építmények kerülnek felhúzásra.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Akkor az 1655 hrsz-ú tulajdoni lap tévesen került ide. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Igen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Lesz egy ivóvíz kút fúrva? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen lesz egy tartalékkút. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Mi lesz még, csak hogy tisztázzák, mert mondta polgármester úr, hogy szennyvíz is lesz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lesz egy gépház, géptározó, ami tárolja az ipari vizet, és egy hálózatba kerülő vizet. A tarta-
lék kút egyelőre nem fog működni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Átadják a BÁCS-VÍZ Zrt.-nek? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem, marad önkormányzat tulajdona. Később szeretnék, hogy átmenne, de csak használatra 
adják át. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Úgy gondolja a testület érdekét is szolgálja. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A szennyvizet beszállítják Kecskemétre, ennek költségét Tiszaalpár állja. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Milyen szennyvizet? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az iszapot. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
199/2014.(VI.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Kék- víz Észak- Bács- Kiskun Megyei Ivóvízminőség javító program” meg-
valósulási helyszíneinek hozzájárulása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a „Kék- víz Észak- Bács- Kiskun Megyei 
Ivóvízminőség javító program” megvalósulása érdekében a Tiszaalpár 1765 és 1766 helyrajzi 
számaihoz a tulajdonosi hozzájárulást adja meg. 

_______________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium 
3505/183. altéma kódszámú „Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támo-
gatása” elnevezésű pályázat benyújtásához szükséges épület-felújításra, könyvtári 
nyilvános szolgáltató tér bővítésére érkezett árajánlatok bontása, értékelése tárgyában 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök  / dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A benyújtott dokumentáció költségbecslést tartalmaz nem árajánlatot, javasolják érvénytele-
nítsék a pályázatot és újat írjanak ki. Van-e határideje a kivitelezésnek? 
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Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Ildikó adta be a pályázatot. 
 
Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Ez év vége, december 31. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ugyanúgy küldjék ki még egyszer a vállalkozóknak és mondják el Héjja úrnak, mit adjon be, 
nehogy még egyszer érvénytelenítsék a pályázatot. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az önkormányzat részéről bárki írta ki a pályázatot, nem tartalmazza az anyagköltségeket. Ez 
pedig nagyon fontos. Azok a paraméterek szerepeljenek, amiket bead a vállalkozó és azzal 
kivitelezze. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
A tervezői költségbecslésbe benne van. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Határidőt nem kell elfogadni. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Még lesz rendkívüli ülés. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta, hogy az ajánlattételi felhívás ugyanannak a 4 résztvevőnek kerüljön 
kiküldésre. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
200/2014.(VI.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár épületének bővíté-
sére bekért árajánlatok elbírálása tárgyában 
 
A „Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés” pályázat ajánlattételi felhívás előírja, 
hogy az ajánlattevő köteles a bővítéshez szükséges építési-engedélyezési szintű illetve anyag 
és munkadíj megbontású árazott költségvetést készíteni, illetve benyújtani a Tiszaalpári 
Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár bővítésének teljes műszaki tartalmára vonatko-
zóan. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 
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A fent megjelölt ajánlattételi felhívásra egy ajánlat érkezett, amely azonban nem tartalmaz 
anyag és munkadíj megbontású árazott költségvetést, ezért a benyújtott ajánlat nem felel meg 
az ajánlattételi felhívásnak. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a fen-
tiek alapján a Képviselő-testület a benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánítsa és a Tisza-
alpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár bővítésére új ajánlattételi felhívást írjon 
ki. 
 
A Képviselő-testület bízza meg Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat polgármesterét, Dr. 
Vancsura Istvánt új ajánlattételi felhívás kiírásával, amelyet küldjön meg az alább felsorolt 
cégeknek és vállalkozóknak: 
1. Szabó Sándor vállalkozó (6066 Tiszaalpár, Thököly Imre utca 15.) 
2. Fekete Ervin vállalkozó (6066 Tiszaalpár, Szabadság utca 13.) 
3. Héjja Építész Iroda Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Lónyai utca 10 .) 
4. Horizont Global Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 110-112.) 

________________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesülethez való csat-
lakozás tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó:  Barna Sándor elnök  / dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kialakulóban van ez a dolog. Nem olyan régen volt az alakuló ülés. Kiskunfélegyháza pol-
gármestere, Kapus Krisztián is részt vett az ülésen. Támogatja az egyesületet. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Nem elírás az 5.000,- Ft? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Nem, telefonon megkérdezte, valóban csak 5.000,- forintot kell fizetni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Most került elő, amit már 4 éve említett, ez az öntözési forma. 3,6 milliárd forint van beadva. 
A gazdák nem támogatják, a földtulajdonosok nem írták alá. A lényeg arra megy ki, hogy 
ezzel a vizet idehozzák, hogy a Holt-Tisza mint vízutánpótlás meg maradjon a földek öntözé-
sére. Egy verzióról nem beszél polgármester úr az unióban a szennyvízzel öntözött telkeket 
nem lehet eladni. Hatalmas pénzekről van szó. A Holt-Tiszát leengedték 50 cm-rel. 
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Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Nem engedték le. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Tegnap lent volt, leengedték. Milyen magas szinten van a talajvíz, ha a csatornákat nem tud-
ják letenni? Nem szennyvizet kell idehozni. Kicsinyes, anyagi érdekeltségű alapon működik. 
Nem támogatja, szennyezzék ahogyan akarják a földeket nem érdekli. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Szennyvízről szó sincs. 
 
 
Dr. Csernus Tibor és Dr. Vancsura Zoltán bizottsági tagok 18:17 órakor megérkeztek a 

bizottsági ülésre, így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 
 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Nem akarta elmondani de most már úgy gondolta muszáj. Mindenhol küzdenek egy csöpp 
vízért. Dániában olyan vizeket használnak fel hogy lehet itt meg is itatnának a magyarokkal. 
Itt meg akkora tulajdonosai vannak a víznek, nem számít semmi sem. Egy a lényeg, egész 
Bács megyében szükség van a vízre. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Éppen fordított világ történne, nem a Tiszából hozzák a vizet, hanem a Tiszába kellene vinni a 
vizet. Az egyesületnek ez a célja minél több település, cég csatlakozzon hozzá, hogy minél 
nagyobb eséllyel tudjanak lobbizni. Ezért van ekkora összeg megállapítva a csatlakozáshoz is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
201/2014.(VI.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdaság Bizott-
sága a Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesülethez való csatlakozás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy csatla-
kozzon a Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesülethez és befizetésre kerüljön az 
5.000,- Ft/év hozzájárulási díj. 

_____________________________________________________________ 
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6.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú pályázati konstrukció 
Projekt Menedzsmenti Egységének személyi módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester  
Előadó: Barna Sándor elnök / dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A legnagyobb dolog már megtörtént. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót Kapus Mártának. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő: 
 
A javított határozat-tervezet újra kinyomtatásra került és kiosztották. Bársony Lajos helyére 
kerülne be jegyző asszony, Csővári János helyére kerül Herédi-Szabó Péter és Spádáné dr. 
Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző, mint jogi szakértő posztja megszűnne, úgysem volt sza-
vazati joga. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egyet ért, kivéve Herédi úr nevével nem. A továbbiakban a szennyvíz-beruházással kapcsola-
tos problémákról beszélt: vannak útszakaszok, ahol háromszor-négyszer kellett újra kiásni és 
lefektetni a csöveket. Megkérdőjelezi a mérnöki munkát, a szakmai munkát. Az alvállalkozók 
közül senkit sem látott a Kádár Lajos utcában. A főutcán el tudták vinni úgy a csöveket, hogy 
nem kellett az utat felvágni, akkor máshol is meg lehetett volna oldani ezt a problémát. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Vállalja-e a PME feladatokat nem szavazó tagként? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem, ő csak azt akarta elmondani, véleménye szerint mérhetetlenül etikátlan kapzsiság jel-
lemzi az egészet.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az újonnan kiosztott határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
(1 fő nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: 
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202/2014.(VI.30.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó 
természeti környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” c. KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszámú pályázat Projekt Menedzsment Egység összetételéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a „Tisza-
alpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezeté-
nek, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” c. KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 kódszá-
mú pályázat  
 
Projekt Menedzsmenti Egység tagjait az alábbi táblázat alapján módosítsa: 
 
Név és szervezet PME funkció és fő feladat (útmutató alap-

ján) 
Szavazásra jogosultság 

Dr. Vancsura István (Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat) 

Polgármester, a kedvezményezett hivatalos 
képviselője  
PME vezető helyettes 

Szavazó tag 

Dr. Menyhárt Anett 
(Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat) 

PME vezető 
Önkormányzati és pénzügyi szakértő a pro-
jekt önkormányzattal és pénzügyi felada-
tokkal kapcsolatos vonatkozásainak szerve-
zése 

Szavazó tag 

Dr. Csernus Tibor 
(Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat) 

Jogi szakértő 
A projekt jogi vonatkozásainak szakszerű ellá-
tása 

Szavazó tag 

Kapus Márta 
(Tiszaalpár Nagyközségi Önkor-
mányzat) 

Dokumentum menedzser  
A projekt adminisztratív, szervezeti és szakmai 
feladatainak ellátása 

Nem szavazó tag 

Herédi- Szabó Péter 
(Külső szakértő) 

Mérnök szakértő 
A projekttel kapcsolatos műszaki feladatok 
ellátása 

Szavazó tag 
 

Horváth Marianna 
(külső szakértő, HBF Hungaricum 
Kft.) 

Projekt menedzsment szakértő 
A PME humán, szakmai és pénzügyi irányítása 

Szavazó tag 

Tolnai Tünde 
(külső szakértő, HBF Hungaricum 
Kft.) 

Dokumentum menedzser  
A projekt adminisztratív, szervezeti és szakmai 
feladatainak ellátása 

Szavazó tag 

Borsos Botond 
(külső szakértő, HBF. Hungaricum 
Kft.) 

Közbeszerzés felelőse 
Megbízott szakértő 

Nem szavazó tag 

Kócsóné Kürti Mária 
(külső szakértő) 

Belső ellenőr Nem szavazó tag 

Ábrahám Réka 
(külső szakértő, HBF. Hungaricum 
Kft.) 

Pr. , 
A nyilvánosság tájékoztatása 

Nem szavazó tag 

 
_____________________________________________________________ 
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7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kérdése volt, van-e valakinek bejelentése. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egy bejelentése van. Kézsmárki László üzemeltetésében lévő szennyvízszippantót ne csatla-
koztassák az ivóvíz kútra. Veszélyes és baktériummal fertőzött. Mondja már meg valaki, hogy 
ténylegesen a Duna Aszfalt az önkormányzat részére mennyit utalt át?  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Arra ő is kíváncsi lenne, hogy a szennyvizes tömlővel csatlakozik-e rá a Bács-Víz Zrt. víz-
csapjára. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Nem arra csatlakoznak rá, ne beszéljenek butaságot. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Saját szemével látta. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kátai úrnak szóvá tette? 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Igen, de Kézsmárki úrnak nem. Veszélyes közkútra csatlakoztatni, mert belemegy a rendszer-
be az összes baktérium. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Kíváncsi erre valaki? 

_____________________________________________________ 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, és több tárgyalandó napirendi pont nem volt, a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:30 órakor bezárta ülését. 
 

K.m.f. 
 
 
 

    /:  Barna Sándor  :/                                                     /:  Kacziba Sándor  :/ 
                a bizottság elnöke                                             a bizottság tagja 


