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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 3563/2014. 
 
 
 

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

Bizottságának 2014. augusztus 12-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor a bizottság elnöke, 
  Bolláné Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, 

Győri István, Kacziba Sándor, 
Dr. Puliusné Sárdi Mária (6 fő) 
Dr. Menyhárt Anett jegyző 
Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 
Dr. Vancsura István polgármester 

 
Külön megjelentek: Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Héjja József építész 
 Szentirmay Tamás újságíró 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag:  Dr. Vancsura Zoltán 
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tag:  Kiss Lajos 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Mészárosné Borvák Erzsébet 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 16:40 órakor megállapította, hogy a bizottság 6 fővel 
határozatképes. Kiss Lajos jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Dr. Vancsura Zoltán 
később érkezik. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Csernus Tibort. Megkérdezte Dr. 
Csernus Tibortól elfogadja-e a felkérést? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, 8 napirendi pontot tárgyalnak. 
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Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár szakmai eszköz-
fejlesztése és korszerűsítése pályázat teljesítési határidejének meghosszabbításáról, a könyvtár 
bővítését végző kivitelező kiválasztásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
2. Előterjesztés a KEOP -5.5.0/B/12-2013-0170 pályázat Támogatási Szerződésének módosí-
tásáról, műszaki szakértő kiválasztásáról, az építési-kivitelezési munkák elvégzésére kiírt nyílt 
közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról illetve a pályázat megvalósításához vélhetően 
szükséges pénzügyi fedezet hitel formájában történő biztosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
3. Előterjesztés a KEOP 2014-4.10.0/N számú „Fotóvoltaikus rendszerek kialakítása” című 
pályázati felhívásra pályázat benyújtása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
4. Előterjesztés a IV. Országos Kosárfonó Találkozó és Helyi termék bemutató tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
5. Előterjesztés Dóka Zsolt terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelmére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
6. Előterjesztés Mónus Katalin terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelmére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
7. Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szülők Közösségének kérelme tárgyá-
ban 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
 
8. Előterjesztés Kovács Anita önkormányzati lakás iránti kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
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1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár szak-
mai eszközfejlesztése és korszerűsítése pályázat teljesítési határidejének meghosszab-
bításáról, a könyvtár bővítését végző kivitelező kiválasztásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Köszöntötte Héjja József urat. A pályázat nyert, feltétel volt a 40 m2-es bővítés. Első körben 
minden pályázatot érvénytelennek nyilvánítottak. A költségbecslés 5 millió 800 ezer forint 
volt. Második körben 4 személynek lett kiküldve az ajánlattételi felhívás. Ekkor már Héjja úr 
7 millió 300 ezer forint körüli összegben adta meg az ajánlatot. Megbízta a testület a Telepü-
lésgazdálkodási Kft.-t, hogy végezze el a munkálatokat 5 millió 800 ezer forintért. Erre érke-
zett egy válasz, hogy nem vállalja el a munkát a Kft. Jelenleg van egy határozat előttük, hogy 
megbízzák Héjja urat, de nincs benne összeg, tehát erről kellene dönteni. Megkérdezte Héjja 
urat van-e kiegészítése? 
 
Héjja József, építész: 
 
Beadta pályázatát, amelyet az első fordulóban sajnos egyéb hibák miatt érvénytelenné nyilvá-
nítottak, a második fordulóban már szabályszerű volt a pályázat, de az összeget nem fogadta 
el sem a bizottság, sem a képviselő-testület. Azt kapta visszajelzésként, hogy való igaz, közel 
nettó 1 millió forinttal magasabb ajánlatot adott a második fordulóban. Ebbe plusz költségként 
bele lett téve a tervezési díj is, míg az első költségvetésből ez hiányzott. Valamint tudomására 
jutott, hogy ezt a beruházást ebben az évben be kell fejezni, tehát át kell adni. Elég rövid ha-
táridő van rá. Egy engedélyezési procedúrát is le kell folytatni, aminek az időtartamát nem 
tudja megbecsülni, nem kevés szakhatóságot kell bevonni. Akár október elejére is elhúzódhat 
a jogerős építési engedély. Az idő rövidsége miatt nem biztos, hogy lesz ideje a megfelelő 
alvállalkozók bevonását kieszközölni. Polgármester úr részéről jött egy kérdés, hogyan lehet-
ne ezt az összeget csökkenteni. Talán egy fél évvel meg lehetne hosszabbítani az épület átadá-
sának az idejét. Ha ez a dolog működik, abban az esetben tudna adni egy újabb ajánlatot. 
Bruttó fél millió forinttal tudná a második ajánlatának költségét csökkenteni. Ezekkel a felté-
telekkel vállalkozna a kivitelezési munkákra, illetve az építési engedélyeztetési eljárások le-
folytatására, a kivitelezési tervek elkészítésére. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem volt ott az egyeztetéseken. Nem volt első és második kör. Átnézte a két árazott költség-
vetést. A kg, m2, folyóméter ugyanazok maradtak, de a munkadíjas tételek megemelkedtek. 
Tehát nem úgy került feltüntetésre, hogy a tervezési költségek növekedtek, hanem ténylege-
sen több ár került feltüntetésre benne. Pl. egyes adott tevékenységre nem 4.500,- Ft van írva, 
hanem 5.500,- Ft vagy 5.800,- Ft. Ebben a körben mindenki tudja, hogy az előző ajánlat jóval 
elfogadhatóbb volt. A korábbiakhoz képest jócskán megnövekedne a kivitelezési idő. Nem 
gondolja, hogy erre hivatkozással csak bruttó 500.000,- Ft-ot lehetne csökkenteni rajta. Azt 
kéri, hogy az eredetileg megadott áron szíveskedjen ezt elvégezni, ne csak fél millióval keve-
sebbért, mert nem lát indokot, ami megnövelné a költségeket. 
 
 



5 

 

Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 16:51 órakor megérkezett a bizottsági ülésre, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 7 fő. 

 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Továbbra is az a helyzet, hogy az eredeti határidő 2014. december 31. Párhuzamosan kellene 
a két dolognak futni. Kérvényezni kell a hosszabbítást, ezzel együtt el kellene indítani az épí-
tési engedélyhez szükséges dolgokat. Meg kell egyezni árban is vagy vissza kell fizetni a 
nyert pénzt. Valamit ebben lépni kell. Csernus képviselőtársával ért egyet, az eredeti árhoz 
kellene visszatérni, ha a hosszabbítást megkapja az önkormányzat. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem lehet, hogy külön csak a tervezésre kapnának egy ajánlatot és abban tudnának meg-
egyezni, hogy elindulhasson az engedélyek megszerzése? Utána meg lehetne kérni a halasz-
tást, az építkezésre pedig újabb pályázatot lehetne kiírni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Összességében nem olyan nagy összeg ez, hogy ne tudnának megállapodni. Mindenképpen el 
kell indulni a tervezésnek. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Most esetleg tud egy árat mondani, vagy hivatalosan kell kérni? Abban az esetben, ha nem 
születik megegyezés, akkor javasolta legalább a tervre adjon ajánlatot, hogy tovább tudjanak 
lépni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Próbált már korábban is kérdést felvetni, de nem született alternatíva. Ez a bővítés egy komp-
lex építési tevékenységet foglal magába. Négyzetméterben nagyobb hasznos alapterülethez 
lehetne jutni, hogyha a tetőszerkezet beépítését vagy átépítését is bele tudnák vonni és ez is 
megoldódna 50-60 évre. Ha már úgyis módosítani kell a határidőt, akkor lehetne ebben is 
dönteni. Ez csak akkor volna alternatíva, ha  költségvetést is látnának róla. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ezt a kérdést egyszer már lezárták, kár volna újra elővenni. Kettő testületi ülés volt, amelyen 
pontosan erről döntöttek, hogy ne a tetőtér kerüljön beépítésre, hanem a 40 m2-es bővítésre 
kerüljön sor. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Ha nem tudják csökkenteni a beruházás költségét, akkor javasolta Dr. Csernus Tibor képvise-
lőtársa által elmondott alternatívát. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Fél órát elbeszélgetnek róla és nem jutnak semmire. Héjja úr mondott 6.800.000,- Ft-ot, a 
testület javasol 5.800.000,- Ft-ot, illetve Dr. Vancsura Zoltán képviselőtársa javasolt egy 
olyan lehetőséget, hogyha a két összeg közül nem születik döntés, akkor Héjja úr tud-e mon-
dani a tervezésre egy összeget. De az is bonyolult, mert a kivitelezésnél módosulhat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Az az egyszerű kérdés, meg lehet-e valósítani a kivitelezést az eredeti terv szerint 5.800.000,- 
Ft-ért.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az önkormányzati beruházásnál az Áfa-t vissza lehet igényelni, nem? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A szennyvíz-beruházásnál igen, de a többinél mivel az önkormányzat lesz a végfelhasználó, 
ezért neki kell megfizetni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A hosszabbításról biztosan dönteni kell. 
 
Héjja József, építész: 
 
Következő javaslatot mondta el: amennyiben a Településgazdálkodási Kft. bizonyos rész-
munkákat bevállal, akkor tudná csökkenteni a 6.800.000,- Ft-os árat. Bontással kell kezdeni a 
munkálatokat és úgy gondolja erre van kapacitása a Kft.-nek. Ebben az esetben 300.000,- Ft-
os árral tudná csökkenteni az ajánlatát, tehát 6.500.000,- Ft-ban megállapodhatnának. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Kft. pénzbe kerül az önkormányzatnak, de közfoglalkoztatottakkal meg lehetne oldani a 
bontási munkálatokat. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
Az ő javaslata még mindig Dr. Csernus Tibor által elmondott alternatíva, hogy az emelet ke-
rüljön beépítésre, mert úgy emlékszik ez nem lett régen sem kielemezve. A tervek csak oldal-
irányú bővítésre voltak elkészítve. 
 
Héjja József, építész: 
 
Nem biztos, hogy célszerű lenne. 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Héjja úr helyében ezt mondaná ő is. Inkább kérte azt magyarázza meg, hogy mitől emelkedtek 
az árak?  
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság tagja: 
 
A gyerekek fel tudnak menni az emeletre. Az elejétől kezdve a könyvtár ellenzi az emeleti 
építkezést, de nem érti, hogy miért. 
 
Héjja József, építész: 
 
Volt kint és felmérte a területet. A lépcső egyáltalán nem alkalmas egy közösségi szintérre. 
Balesetveszélyes, szűk stb. Oda egy új, széles, kényelmes lépcsőt kell építeni. Ennek a költsé-
ge jóval több mint a bontásé. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kár felhozni, mert már 3-4 hónapja ezt megtárgyalták. 
 
Héjja József, építész: 
 
A tetőtér beszigetelése, amely jó télen és nyáron is, nem kevés pénzbe kerül. Az egész tető-
szerkezetet le kell fedni faszerkezettel. Összeget nem tudott mondani. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha jól számolja most tartanak 6.500.000,- Ft-nál, tehát ez még mindig több 700.000,- Ft-tal az 
első ajánlattól. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ha megkapják a hosszabbítást, akkor belefér az, hogy új költségvetéssel újra nekiinduljanak a 
kivitelezéshez. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ne táncoljanak vissza, sokkal határozottabban kell végigvinni az ügyeket. Gondoljanak csak 
bele abba, hogy ha valaki a saját házához szeretne hozzáépíteni 40 m2-t, olcsóbban kihozná-e? 
Szerinte nem. A legelső ponton kellett volna elemezni, amikor beadták a pályázatot, utolsó 
lépcsőnél, már ne lépjenek vissza. Sajnos abban, hogy a könyvtár kihasználtsága nem közel 
100%-os, elképzelhető, hogy a vezetés is hibás. Nem szerveznek kellő programokat. Ha to-
vábbra is kihasználatlan marad, el kell gondolkodni, hogy változtassanak a személyzeten. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint csak akkor építsék hozzá az olvasótermet, ha valóban szükség van rá. 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akkor, amikor meghozták a döntés, hogy bővítik a könyvtárat, hangsúlyosan volt figyelembe 
véve az a költségvetés, amit szintén Héjja úr készített, az 5.800.000,- Ft-os tétel. Ennek fé-
nyében mondta rá a testület, hogy pályázhat a könyvtár. Erre jött a másik ajánlat, amely 
1.400.000,- Ft-tal több az előzőhöz képest. Csak 500.000,- Ft került ebből elengedésre, mert a 
300.000,- Ft is pénzbe kerül az önkormányzatnak, csak éppen más végzi el a munkát. Az épü-
letenergetikai pályázatnál is ugyanez a helyzet áll fenn. Ezt sok mindennek lehet értékelni, de 
teljesen etikusnak nem. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Azon is gondolkozzon el a testület, hogy miért nem adták be a helybeliek az ajánlatot. Való-
színűleg azért, mert nem éri meg megcsinálni. Eléggé szűkre van szabva a költségvetés. Úgy 
érzi 700.000,- Ft-ról szól a vita. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Akkor megint csak visszatér, hogy az első ajánlat csak mézes madzag volt. Amikor meg oda-
kerül a sor rájön, hogy nem lehet megcsinálni csak 1 millió forinttal drágábban? Akkor felme-
rül az is ki, hogy és hogyan tájékoztatta félre a testületet. Valamelyik ajánlat nem korrekt és 
mind a kettőt az a személy készítette, aki itt ül a bizottság előtt. 
 
Héjja József, építész: 
 
Az utolsó mondatot egy kicsit erősnek találta. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Bíztam benne. 
 
Héjja József, építész: 
 
Nem azért jött ide, hogy ezeket hallgassa. Mindkét ajánlat korrekt, csak más minőségű anya-
gokat tett a második ajánlatba. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Munkadíj van csak benne, anyag nincs. 
 
Héjja József, építész: 
 
Nem akar magyarázkodni, 2014. december 31-ig át kell adni, az alvállalkozókban nem válo-
gathat, bruttó 6.500.000,- Ft az utolsó ajánlata. Ha ezt elfogadják rendben, ha nem, akkor 
megköszöni a lehetőséget. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az első határozat-tervezet elfogadását, hogy kérik fél évvel hosszabbít-
sák meg a pályázat kivitelezésének időpontját. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
220/2014.(VIII.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár „Könyvtári szakmai 
eszközfejlesztés, korszerűsítés” - pályázati azonosító 3505/02774 - teljesítési határidejé-
nek meghosszabbításának kérése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Tiszaalpári Pejtsik Béla 
Nagyközségi és Iskolai Könyvtár „Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés” - pá-
lyázati azonosító 3505/02774 - teljesítési határidejének 6 hónappal történő  meghosszabbítását 
kérje a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától, az alábbi indokok alapján: 
A könyvtár bővítésének feltétele építési-engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és enge-
délyeztetése illetve építési engedély beszerzése, mely a megvalósításhoz elengedhetetlenül 
szükséges. 
Az építési engedély beszerzése után kezdődhet meg a kivitelezés, mely a késő őszi-téli idő-
szakban történhetne meg, mely az időjárástól nagyban függene tehát 2015 év elejére húzódhat 
át. 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta annak elfogadását, hogy a Képviselő-testület bízza meg Héjja József 
építészt a kivitelezési munkálatokkal bruttó 6.500.000,- Ft összegért, a bontási munkálatokat 
közfoglalkoztatottakkal végezteti el az önkormányzat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal – 5 ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás-
sal – nem fogadta el a javaslatot. 
 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ő is tett javaslatot. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Arról szólt a javaslat, hogy külön a terv készítésre adjon ajánlatot most. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Külön lehet-e választani? 
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Héjja József, építész: 
 
A tervezési díj valószínűleg változni fog, még most mondja. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Rendben, korrekt. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Meg lehet-e határozni, hogy tudjanak róla dönteni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha változni fog nem tudnak róla szavazni. 
 
Héjja József, építész: 
 
A második ajánlatban engedély és tervdokumentációra tett ajánlatot, de ehhez a munkához 
kivitelezési terveket is kell készíteni, mert csak akkor lehet megépíteni az épületet. Tehát en-
gedély és kivitelezési tervvel együtt tud ajánlatot adni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Meghatározható ez az összeg jelen pillanatban? 
 
Héjja József, építész: 
 
Szaktervezőket, statikus gépésztervezőt kell bevonni, nélkülük nem tud nyilatkozni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem jutottak túl sokra. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 
 
 

Héjja József építész 17:21 órakor távozott a bizottsági ülésről. 
 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Visszatáncoltak az utolsó szakaszban, nevetségessé tették a bizottságot. Bolondot csináltak 
Héjja úrból. Valószínűleg órákat dolgozott az árajánlaton, felvette a kapcsolatot az alvállalko-
zókkal is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az életben több ajánlatot nem fog beadni az önkormányzathoz. Nem lesz senki más sem, aki 
ajánlatot adna az önkormányzatnak. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
De lesz, csak nem ennyiért, hanem 150 millió forintokért, mint amit a következő napirendi 
pontnál fognak tárgyalni.  
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Helyi vállalkozó nem fog beadni ajánlatot. Nem csak az építkezéseknél van visszanyomva az 
ár, hanem mindenhol így van. 

______________________________________________________ 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a KEOP -5.5.0/B/12-2013-0170 pályázat Támogatási Szerződésé-
nek módosításáról, műszaki szakértő kiválasztásáról, az építési-kivitelezési munkák 
elvégzésére kiírt nyílt közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról illetve a pályázat 
megvalósításához vélhetően szükséges pénzügyi fedezet hitel formájában történő biz-
tosításáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A meghívásos pályázat eredménytelennek lett nyilvánítva. Az első határozat-tervezet két 
pontból áll. A nyílt közbeszerzési eljárás meghosszabbításáról kell dönteni 2015. május 30. 
napjára. Javasolta írják át május 31-re. Takarékszövetkezet adott egy ajánlatot 40 millió fo-
rintra. Kérte a vagyongazdálkodási csoportvezetőt, hogy mondja el pontosan mivel járna a 
hitelfelvétel. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Három részre bontaná a Kormányrendeletet, az első a képviselő-testületi döntés. Addig amíg 
a képviselő-testület nem dönt arról, hogy fel akarja venni a hitelt, nem lehet benyújtani a ké-
relmet. Hozzá kell módosítani a költségvetési rendeletet, kitekintő határozat kell hozzá stb. Ha 
összeszednek mindent amit kérnek, - több évre visszamenőleg, beszámolók, költségvetés stb. 
- és ezt benyújtják az Államkincstárnak, akkor következik a második lépés. Átvilágítanak 
mindent. Például az adóhátralék nagyon sok, megnézik mit tett az önkormányzat, hogy azokat 
behajtsa. Ha az Államkincstár ennek ellenére mégis ad az önkormányzatról egy pozitív aján-
lást a kormánynak, a legelső pontban azt fogja vizsgálni a kormány, hogy amihez a hitelt fel 
akarja venni az önkormányzat, az kötelező feladat megvalósítását szolgálja-e vagy sem. Bele 
lehet magyarázni, hogy kötelező, de lehet, hogy éppen az ellenkezőjét fogják dönteni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem is tudnak arról dönteni, hogy hitelt vegyenek fel, mert már a költségvetés módosításának 
is itt kellene lenni. 
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Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Azt is szükséges módosítani hozzá, mert hiánypótlásként kiküldik, továbbítani nem fogják az 
Államkincstártól. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Vannak még megválaszolásra váró kérdések. Az egyik például a folyószámla hitel, lejárata 1 
év. Nehéz azt kalkulálni, hogy biztos, hogy rendelkezésre fog állni 1 év alatt. Vannak olyanok 
például, mint az értékbecslési díjak, amelyek 35.000,- Ft/ingatlan. Azt jelenti, hogy legalább 
60-80 millió forint értékben kell felértékeltetni az ingatlanokat. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
55 millió forint. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
2. oldal középen aláhúzva. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Bocsánat, eddig nem jutott el, 55.172.000,- Ft-os fedezet. Nem tudja, majd a Polgármesteri 
Hivatalt ki mennyire értékeli fel vagy a Művelődési Házat. Ennek a kettőnek az értéke már 
lefedi azt az összeget, ami ide le van írva. Lehet még meg kell hosszabbítani. Az ami le van 
írva, hogy nincs szükség a kormány hozzájárulására, akkor az elmondottak szerint kérdéses. 
Alacsonyabb hitelfelvételi lehetőséget is kínálnak. Ebben az esetben fejlesztési célra felvehető 
hitelként a saját bevételek 20%-a vehető fel, ami 10 millió forint. Ez különösen bonyolult 
procedúra nélkül kezelhető. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Azt csak egyszer lehet felvenni? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem nézett utána, de úgy gondolja egy költségvetési évben csak egyszer lehet felvenni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Le van írva a likvidhitelre vonatkozó, adósságot keletkeztető hitel megkötése. Likvidhitel alatt 
mit értenek? 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Működésre vonatkozik, hogy az ne legyen veszélyben, erre azt nem tudnak felvenni. 
 
 
 
 



13 

 

Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nincs összeg meghatározva. Ha az önkormányzat beruházási vonalon túlköltekezik, akkor a 
működésre vehetne fel hitelt. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Igen, de azt a költségvetési év végére, mire bevételek visszajönnek, ki kell tisztázni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Csak itt ilyet nem lát. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A beszámolóban nem maradhat, mert az Államkincstár tudomására jut. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Beszélhetnek erről is órákat, kezdjenek el szavazni, mert ha az elsőt nem szavazzák meg, kár 
beszélgetni róla. Ha pedig megszavazzák, akkor egy rendes határozatot kell írni, hogy konkré-
tan mennyit akarnak felvenni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
10 millió forintig tudnak felvenni. Másik 10 milliót is meg tudják oldani ingatlan eladással. A 
következő ciklusra pedig maradna 20 millió forint. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Két dolgot említett. Az egyik, ki lesz írva egy közbeszerzés és hátha kevesebb lesz, főleg egy 
nyíltnál. Illetve az átadást követő napon, már fognak megtakarítani pénzt. Arra vannak-e szá-
mítások mennyit fognak megtakarítani a beruházás után. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
A költségvetést be tudja hozni, abban megnézheti. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A nyílászárók cseréjével biztosan lesz megtakarítás. Szeretné látni a számításokat, mennyi 
pénzt kapnak vissza. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A beadott pályázati anyagban részletesen benne van a számítás. A műszaki tartalmat el kellett 
végezni. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Egy pár millió forintot biztosan jelent. Pár éven belül meg fog térülni a beruházás. Azt hiá-
nyolja a bank részéről, hogy nem írta le a kamatot. Százalékban elég nehéz meghatározni az 
összeget. 
 
Bálint Katalin, vagyongazdálkodási csoportvezető: 
 
Nem tudja. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Tisztán 6,1%. Körülbelül havi 200.000,- Ft a kamat. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nincs ennyi pénze az önkormányzatnak, el lett költve. Bízik benne olyan polgármestere lesz 
az önkormányzatnak, aki visszaszerzi az összes vagyont. Sorolhatná, hogy milyen sok, súlyos 
tízmilliós kárt okoztak Tiszaalpárnak. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Műszaki szakértőt kell majd biztosítani a közbeszerzéshez, mert a közbeszerzési szakértők 
nem vállalták a műszaki kérdések megválaszolását.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Két javaslata volt: az egyik, hogy hosszabbítást kérjenek itt is, a másik pedig döntsenek a  
nyílt közbeszerzésről. Ezáltal nyernek egy kis időt és látják, hogy elérték e azt a célt, amit a 
nyílt közbeszerzéssel el szerettek volna érni. Vagy amit már mondott is, hogy két részletben 
oldják meg a hitelfelvétel, 20 milliót ebben az évben, 20 milliót a következő évben vegyen fel 
az önkormányzat. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Kérdése volt, hogy amikor meghívásos volt még a közbeszerzési eljárás, akkor is le lett bo-
nyolítva műszaki ellenőr nélkül, most miért vált szükségessé? 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Azt mondták a közbeszerzési szakértők, hogy nagyon sok műszaki kérdés volt és mivel a vég-
zettségük nem ez, nem tudják megválaszolni őket. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Összeállítottak egy komplett anyagot, rengeteg műszaki kérdéssel a háttérben és most kitalál-
ják, műszaki végzettségű emberek, hogy nem tudnak válaszolni a kérdésekre. A zártnál nem 
jutott eszükbe, most meg hirtelen igen. Megvan a válasza, hogy miért nem, mert háromnál 
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többre számítottak ajánlattevőnek. Le van írva a tervezés, a teljes műszaki tartalom. Egyelőre 
nem gondolja, hogy műszaki ellenőrt kell biztosítani ebben a kérdésben. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A közbeszerzést nekik kell lebonyolítani. Ha kérdés merül fel, nekik kell megoldani. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Egy hónap múlva hátha egy komolyabb testület feláll. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Minimum két hónap. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha Győri képviselőtársa nem lesz benne, akkor nem lesz komoly testület. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Utolsó határozat-tervezetről kezdenek szavazni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ha már a meghosszabbításról szavaznak, akkor miért nem június 30-áról szavaznak. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mennyivel lehet meghosszabbítani. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
2015. május 31-ig. Az a kérdés, hogy a közreműködő szervezet nem megkezdett beruházásnál 
engedélyezi-e a meghosszabbítást vagy azt mondja fejezzék be január 1-ig. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
De ha megkezdik december 31-ig és úgy kérik a hosszabbítást, akkor már megfelelnek a kité-
telnek. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Ezt csak ő feltételezte, nem tudja megmondani hogyan döntenek. Kezdeményezni kell, úgyis 
mondanak rá valamit. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Lehet azt mondják, még bele sem kezdtek, miért szeretnék meghosszabbítani. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta, annak elfogadását, hogy a testület kezdeményezi a támogatási szerző-
dés meghosszabbítását 2015. január 1-ről 2015. május 31-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
umnál. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
221/2014.(VIII.12.) 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 pályázat Támogatási Szerződésének meghosz-
szabbítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a  KEOP -5.5.0/B/12-
2013-0170 pályázat Támogatási Szerződésének módosításával értsen egyet a projekt építés-
kivitelezési munkáinak illetve fizikai befejezésének várható elhúzódása miatt. Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Támogatási Szerződés határidejének meg-
hosszabbítását kérje 2015.01.01. napjáról 2015.05.31. napjára. 
Felkéri Dr. Vancsura István polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának kezdemé-
nyezésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál.  
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Felolvasta a következő határozat-tervezetet, amelyet szavazásra bocsátott. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A dokumentációban az ismertetők beszerzésének határideje ki van x-elve. Erről nem lehet 
tudni semmit, az időpontok sem ismertek. Annyit lehet tudni, hogy november 1-je a kezdés. A 
másik lényeges, hogy azt írja az ajánlatok felbontásának helye Budapest. Ugyanaz a benyújtá-
sa is. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Közben megbeszélte jegyző asszonnyal, hogy Budapest legyen a benyújtás helye, bontás a 
hivatalban, a bontási határidő: a Kbt.-ben szabályozott legrövidebb határidő. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A hirdetmény feladásának időpontja: a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül je-
lenjen meg. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napokban megkereste egy helyi vállalkozó és megkérdezte tőle, ő miért nem kapott meghí-
vást. Erre azt válaszolta, hogy valószínűleg ki lesz írva a nyílt pályázat és beadhatja ajánlatát. 
Hol találják meg a dokumentációt? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
A tiszaalpár.hu oldalra kerül feltöltésre. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Dr. Csernus Tibor képviselőtársától kérdezte, hogy más egyéb problémát észrevett-e? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Átnézte és elmondta nem talált benne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a nyílt közbeszerzési eljárás elindításnak elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
222/2014.(VIII.12.) 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 pályázat építési-kivitelezési munkák elvégzésére 
kiírt nyílt közbeszerzési dokumentáció elfogadása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a KEOP -5.5.0/B/12-
2013-0170 pályázat építési-kivitelezési munkák elvégzésére kiírandó új, nyílt közbeszerzési 
eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentáció tartalmával értsen egyet. A doku-
mentum benyújtásának helye: 1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. 308.  A bontás helye: 
6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. Benyújtási határidő: a törvényben meghatározott legrövidebb 
határidő. Hirdetmény feladása: képviselő-testületi határozat közzétételétől számított 8 nap. A 
pályázati dokumentáció letöltésének helye: www.tiszaalpar.hu honlapról. 

______________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a KEOP 2014-4.10.0/N számú „Fotóvoltaikus rendszerek kialakí-
tása” című pályázati felhívásra pályázat benyújtása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. A támogatás 100%-os. Olyanról volt szó, hogyha nyer a pályázat, 
akkor bizonyos százalékot a pályázatíró cég kap meg. Ha benyújtják a pályázatot 22.155.150,- 
Ft-ra és ennek nincs önereje, akkor mennyi százalékot kapnak? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
A projektmenedzsment ebbe benne van. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
De ha nyer a pályázat, adni kell belőle százalékot. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Rosszul olvasta el, ezen problémáztak 2-3 hétig. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Benne van. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
22 millió forint a teljes pályázati összeg. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Nem tudta értelmezni a következő mondatot: Az önkormányzat kötelezettségvállalását arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzat 
saját forrás összegét a költségvetésben elfogadja. Véleménye szerint ebből a mondatból hi-
ányzik egy szó. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Körülbelül 4 millió forint utófinanszírozású tétel a pályázatban. Ezen tétel kiegyenlítésére a 
támogatás elszámolása után kerül sor. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Rendben. A hivatal, a művelődési ház és az óvoda teteje kerülne ebből megvalósításra. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Úgy emlékszik, hogy az önkormányzati SzMSz-ben arról szavaztak, hogyha 0%-os önerős 
pályázat kerül beadásra, akkor polgármester úrnak van döntési jogosultsága. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Rosszul emlékszik. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskör, de több esetben 
már visszaküldték a határozatot, hogy a testület szavazzon róla. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
A pályázathoz csatolni kell a képviselő-testületi határozatot. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Hogyan jött ki a 22.155.150,- Ft? 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Kivitelezés költsége, statikai, csatlakozási terv. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
De a kivitelezési költség hogyan jött ki, hol van? 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
A három épületre meg van tervezve az összeg, körül lett mérve. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Van valami kivitelezői ajánlat? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az általuk készített műszaki terv. Ebben leírják azt, hogy ekkora energia igényt ennyi nap-
elemmel és hozzátartozó kiszolgálókkal együtt ennyiért tudják kivitelezni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem az energiaköltséget kérdezi. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ez nem energiaköltség, hanem az épülethez mérten telepítik fel a napelemeket és a többi tar-
tozékot. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Volt egy kivitelező, aki adott árajánlatot? 
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Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Nem, ez a pályázat hasonló az előző napirendi pontban tárgyalt pályázathoz. Ők kiszámolták, 
lehet vontak bele műszaki embert, nem tudja. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A Goodwill Kft.? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Igen. Ugyanúgy álltak fel, ahogyan a Benkó Ádámék. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Erre garanciát vállalnak, hogy ennyiért kapnak ajánlatot? 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint abból a szempontból egyszerű, hogy villamos energiát kell előállítani, 
gondolja, hogy nincs képlet, hanem meg van adva a villamos energia felhasználás és ennek 
ennyi a költsége. De ránézésre ennek az összegnek elégnek kellene lenni. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Korábban érdeklődött a rendelőkkel kapcsolatosan, hogy bekerülhetnének-e ebbe a pályázat-
ba. Akkor az volt az érv, hogy 20 millió forintig lehet csak pályázni. Ez azért nem így van, 
mert utána érdeklődött, 20 millió forint felett lehet pályázni. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
20 millióig van meghatározva az eszközbeszerzés, de a 22.155.150,- Ft a teljes összege. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Érti, csak a rendelők azzal az indokkal lettek elutasítva, hogy nem férnek bele a 20 millió fo-
rintba. Ennek kapcsán a három rendelőre is gondolhattak volna, mert azok is önkormányzati 
ingatlanok. Utána érdeklődött, de ez sem zárja ki, mert akár bérelni is lehet az ingatlanokat. 
Kérdése volt, hogy azóta történt-e változás ebben és be lehetne vonni a három rendelőt is a 
pályázatba. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nagyon rövid a beadási határidő. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
Ha be is adnák, túllépnék a közbeszerzési értékhatárt. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Mennyi ez az összeg? 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
15 millió forint körülbelül. Nem érdemes bevonni, mert kevés a megtakarítható energia. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint, ahol a fogorvos, a védőnők és a gyermekorvosi rendelő van, ott már jelen-
tős energia kerülne megtakarításra. 
 
Sváb-Kovács Dániel, vagyongazdálkodási ügyintéző: 
 
A pályázat augusztus 21-től indul augusztus 31-ig. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ezt nem lehet közbeszereztetni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Lehet volt szó róla, de a Gondozási Központ miért nem fért bele, mert az is egy nagy intéz-
mény. Valami miatt ki lett zárva. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha rangsort állítanak természetesen vannak fontosabb intézmények is, mint a orvosi rendelő, 
ott van az óvoda is. Sajnálatos módon ilyen rövid határidőt adnak, hogy egy közbeszereztetést 
ne lehessen elindítani. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Az előző pályázatnál is ez volt a probléma, hogy a költségszámlák nem közvetlenül az ön-
kormányzat nevére szóltak. Ha jól emlékszik egy éves intervallumra kérik azokat. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ez nem igaz. A HBF Hungaricum szerint ez nem igaz. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Ő elhiszi, de az egy éves intervallum kell hozzá. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Komolyan kell venni a napenergia hasznosítását. Akkori önkormányzatoknak egészen mást 
kínáltak mint egyes településen. Az önkormányzatnak, annak intézményeinek, a közvilágítás-
nak is benne kellene lennie. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
A legelső helyre a közvilágítás kerülne. Akár erre is lehetett volna pályázni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Csak a közvilágításra van 25 millió forint normatíva. Aztán rájönnének, hogy nincs villany-
számlája a településnek… 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
Ha nagyon bele akarnak ebbe merülni, akkor el kell menni Újszénásra és megkérdezni a pol-
gármestert, mert annyi a plusz áram termelésük, hogy a költségvetési hiányt ebből pótolják. 
16 év után térül meg a költsége, de minden évben pluszt termel. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mekkora a terület? 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
1 hektár. 
 

(hangzavar) 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
223/2014.(VIII.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a KEOP 2014-4.10.0/N számú „Fotóvoltaikus rendszerek kialakítása” című pá-
lyázati felhívásra pályázat benyújtása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az Új Széchenyi Terv 
keretében kiírásra került KEOP 2014-4.10.0/N számú „Fotóvoltaikus rendszerek kialakítása” 
című pályázati felhívására az önkormányzat pályázatot nyújtson az alábbi tartalommal:  
 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe(i): 
o 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1., (Polgármesteri Hivatal) 
o 6066 Tiszaalpár, Dózsa György utca 2. (Árpád Művelődési Ház) 
o 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. (Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda) 
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2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma(i):  
o hrsz.: 1395 
o hrsz.: 1395 
o hrsz.: 1685 

3. A projekt megnevezését, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban. „Napelemek 
telepítése Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat intézményeire” 

4. A pályázati konstrukció számát: KEOP-2014-4.10.0/N 
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költségét a pályázattal megegyezően:  

bruttó: 22 155 150 Ft. 
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségét 

(elszámolható költségét) a pályázattal megegyezően: bruttó: 22 155 150 Ft. 
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) 

a pályázattal megegyezően: 0 Ft 
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összegét a pályázattal megegyezően: 

bruttó 22 155 150 Ft 
 

Az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülö-
níti. 

______________________________________________________ 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a IV. Országos Kosárfonó Találkozó és Helyi termék bemutató 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. Továbbá kérte a szervező, hogy az önkormányzat autójával, annak han-
gosbemondójával hirdetésre kerüljön a rendezvény. 
 
Szavazásra bocsátotta a kérelem elfogadását a kiegészítéssel együtt. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
224/2014.(VIII.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága a „IV. Országos Kosárfonó Találkozó és Helyi termék bemutató” rendezvény 
tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
átruházott hatáskörben a következő döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
támogatja a „IV. Országos Kosárfonó Találkozó és Helyi termék bemutató” nevű rendezvény 
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időpontját -  2014. szeptember 13-14. - és a rendezvény helyszíneként megjelölt Új Termelői 
Piacot annak megtartásához biztosítja. A rendezvény hangos bemondással történő hirdetésé-
nek lehetőségét az önkormányzat Suzuki gépjárműjével engedélyezi. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester / Dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 

2. Dr. Menyhárt Anett jegyző 

3. Mészárosné Borvák Erzsébet aljegyző 

4. Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

5. Török Annamária kommunikációs ügyintéző 

6. irattár 

______________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Dóka Zsolt terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelmére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. Ha kevesen vannak a kisterembe is lehetnek. Ha lesznek 25-en, akkor 
ott a nagyterem. A határozat megfelelő. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nincsenek 25-en, csak 8-an. Az lenne a cél, hogy 25-en legyenek. Mindent megtesz ezért, 
hogy többen legyenek. Elmondja a betegeinek is, hetente legalább kétszer fél órát kellene fut-
ni, kocogni. Ki lehet számolni, hogy alig marad neki pénze, mert átjár Lajosmizséről. Kijelen-
tette ezért nem fogja csinálni, mert nem éri meg neki. A helyiek lesznek megfosztva ettől a 
lehetőségtől. A Sportegyesületnek odaadnak 4 millió forintot egy évbe, tőle meg havonta  
2.000,- Ft-ot sajnálnak. Kapja meg a kedvezményes díjat, mert sport tevékenységért kapja, 
ami az egészséget szolgálja. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
Milyen kedvezményre gondolt? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem tudja mennyi a kedvezményes díj vagy akkor a kérelmét fogadja el a testület. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
2.540,- Ft/óra a terem bérlése. 
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Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Másfél óra egy ilyen edzés. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
8 ember nehogy a nagyterembe menjen már. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Az egészséget szolgálja, miért ne lehetne a nagyterembe. A sportot támogatni kell, mindegy 
milyen formában. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Más is ennyiért kapja meg a termet. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Piaci alapon megkapja a termet, ez nem támogatás. El lehetne neki engedni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Véleménye szerint csökkentsék le a díjakat a felére, de akkor egységesen mindenkinek annyi 
legyen a bérleti díj. Ha úgy nézik ez is vállalkozás. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Ha árusításról van szó, akár 10.000,- Ft-ot is el lehetne kérni, de ez nem erről szól. Ha lenne 
helyi vállalkozó, aki ezt csinálná és megfelelne ez az összeg, nem érvelne. De nincs más, meg 
fog szűnni. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Moderntáncot ír, társastáncot és aerobicot a kérelmében. Három különböző forma, ami mini-
mum 3 órás elfoglaltságot jelent. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Igen, de úgy tudja jelenleg csak aerobicot tart. 
 
Dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja: 
 
Régen volt társastánc, mert valaki mondta neki, hogy jár. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Fogyás céljából is járnak. 
 
 



26 

 

Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem feltétlenül a fogyás a cél, hanem az egészség megőrzése. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
De ha csökken a létszámuk… 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Nem csökken, ennyi, de lehet egy hét múlva lennének többen is. 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
 
A székházat is tudnák használni, a konditeremben is vannak egyszerre tízen. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Konkrét javaslata van, hogy 50%-ot fizessen. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta Dr. Puliusné Sárdi Mária javaslatának elfogadását, hogy 50%-os bérleti 
díjat fizessen, akár a kamarateremben, akár a nagyteremben tartja a foglalkozást. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
225/2014.(VIII.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Dóka Zsolt 6050 Lajosmizse, Dankó Pista u. 3/A. szám alatti lakos terembérleti 
díj mérséklésére vonatkozó kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Dóka Zsolt kérelmét megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy ré-
szére 50%-os kedvezményes bérleti díjat állapítson meg. 

______________________________________________________ 
 
 
6.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés Mónus Katalin terembérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelmére 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette a kérelmet. 
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Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Szintén javasolta az 50%-os bérleti díjat, mint az előző kérelmezőnél. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az 50%-os bérleti díj elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
226/2014.(VIII.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Mónus Katalin 6100 Kiskunfélegyháza, Lugas u. 24. szám alatti lakos terem-
bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Mónus Katalin kérelmét megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 
részére 50%-os kedvezményes bérleti díjat állapítson meg. 

______________________________________________________ 
 
7.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Szülők Közösségének ké-
relme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. Az előterjesztés tartalmazza, miszerint az Árpád Művelődési Ház 
SzMSz-ében benne van, hogy polgármester úr hatásköre a kérelem elbírálása. Az iskolát miért 
különböztetik meg az óvodától. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot ki is lehetne venni az 
SzMSz-ből. 
 
Dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja: 
 
Föl lett vetve, hogy miért ne lehetne módosítani az SzMSz-t, hogy az iskola mellé az óvoda is 
kerüljön bele. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Most mondta jegyző asszony, hogy az önkormányzat és intézményeibe bele tartozik az óvoda. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

______________________________________________________ 
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8.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés Kovács Anita önkormányzati lakás iránti kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök / Dr. Vancsura István polgármester 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
227/2014.(VIII.12.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága Kovács Anita 6066 Tiszaalpár, Bethlen G. u. 66. szám alatti lakos önkormány-
zati lakás iránti kérelmének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
Kovács Anita 6066 Tiszaalpár, Bethlen G. u. 66 szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 18. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú lakást ne adja bérbe nevezett személy részére, mivel Kovács 
Anita családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az önkormányzati lakások és helyi-
ségek bérletéről, elidegenítéséről szóló 6/1994.(VI.30.) Ör. számú rendelet 4.§. (1) bekezdé-
sének b.) pontjában meghatározott jövedelemhatárt. 

_____________________________________________________ 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18:36 órakor 
bezárta rendkívüli ülését. 
 

K.m.f. 
 
 
 

    /:  Barna Sándor  :/                                                     /:  Dr. Csernus Tibor  :/ 
                a bizottság elnöke                                               a bizottság tagja 

 


