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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 3670/2014. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2014. augusztus 26-án tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

Bolláné Csernák Csilla, 
Győri István, 
Kacziba Sándor,  
Kiss Lajos, 
Dr. Puliusné Sárdi Mária (6 fő bizottsági tag) 

  dr. Menyhárt Anett, jegyző 
  Dr. Vancsura István, polgármester 
  dr. Taricska Tibor alpolgármester 
 
Külön megjelentek: Ramháb Mária Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvár igazgatója 

Sztakó Ildikó Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 
vezetője 
Szentirmay Tamás újságíró 

 
Bejelentéssel távol lévő bizottsági tagok: Dr. Csernus Tibor, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Sváb-Kovács Dániel 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. 17:09 órakor megállapítom, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 8 bizottsági tagból 6 tag van jelen. A bizottsági jegyzőkönyv aláírására Kiss Lajost 
javasolom. Megkérdezem Kiss Lajostól, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Elfogadom a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontokat. 
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Napirendi pontok: 
 

1. Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár bővítésére 
beérkezett ajánlat elbírálásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök/ Dr. Vancsura István polgármester 

 
2. Előterjesztés a „Kék- víz” Észak- Bács- Kiskun Megyei Ivóvízminőség javító program 

Tiszaalpár vízműtelep terveinek vízjogi létesítési engedélyezéséhez tulajdonosi és va-
gyonkezelői hozzájárulás tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Barna Sándor elnök/ Dr. Vancsura István polgármester 

 
 
1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy:   Előterjesztés a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár bőví-

tésére beérkezett ajánlat elbírálásáról 
Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó:  Barna Sándor elnök/ Dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
Ismertetem az előterjesztést. Jó lenne, ha a Héjja úr is eljött volna, mivel anyagbeli változáso-
kat is beletett, mivel nincs itt nem tudom mit tett bele. Sok munkát nekünk kell elvégeznünk. 
Véleményt kérnék, elfogadjuk-e ezt az összeget. 
 
Bolláné Csernák Csilla, bizottsági tag: 
Könyvtárvezetőtől kérdezem mire lett költve a támogatás, volt-e ennek határideje? 
 
Sztakó Ildikó, könyvtárvezető: 
A székek elkészültek, a bútorok folyamatban vannak, határidő 2014. december 31. 
 
Bolláné Csernák Csilla, bizottsági tag: 
Kerékpártárolót máshová kell tennünk. Ennek mennyi lesz az összege? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
A betonozásnak lesz költsége, ezt ki kell számolni. 
 

17:17 órakor megérkezett Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvár 
igazgatója  

 
Ramháb Mária, igazgató: 
A pályázat két részből áll, melynek egyik része a bővítés, csak akkor adják a másik részt, ha 
az önkormányzat bővíti a szolgáltató tért. Speciális a helyzet, mert az eszközbeszerzés de-
cember 31-ig megvalósul, a bővítés a másik része a pályázatnak. A bővítés azért fontos, mert 
a könyvtárak szűk helyen működnek. Fontos, hogy új szolgáltató helyek jöjjenek létre. Az 
utolsó pillanat van, már ebben az évben is nehéz volt a támogatás megszerzése, sokan pályáz-
tak. Kérdezzenek, vitassuk meg, milyen lehetőségünk van. Itt kifizetett számlák vannak. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
A 2. határozattervezetet nem javaslom, nincs időnk újabb eljárásra, jelenlegi ajánlatot kell 
megtárgyalnunk. A határidő hosszabbításhoz el kell kezdenünk a bővítést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
Héjja Úr már korábban is jelezte, hogy csak 2015. június 30-ra vállalja a beruházás elkészül-
tét. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
Beszéltem Héjja Úrral, aki azt mondta, ha azonnal elkezdheti, akkor be tudja fejezni 2014. 
december 31-ig. 
 
Ramháb Mária, igazgató: 
A pályázó kérheti, vagyis a könyvtár a határidő hosszabbítást, de neki az eszközök 2014. de-
cember 31-ig a rendelkezésre állnak. Ha a pályázó novemberben azt tudja mondani, hogy 
hosszadalmas volt a vállalkozó kiválasztása, az építési engedélyezés elhúzódott, akkor vannak 
nyomós indokai a pályázónak a határidő hosszabbításra, de ha semmi nem indul el, akkor 
nincs mérlegelési alap. Ha nem indul el a bővítés, akkor visszafizetési kötelezettsége lesz a 
pályázónak.  
 

Dr. Vancsura István polgármester telefonon felhívja az ajánlattevőt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
Héjja Úr a vállalási határidő módosítását jelezte telefonon polgármester úrnak, új vállalási 
határidő 2014. december 31-ig. Problémám, hogy továbbra sem tudom, hogy a 6 200 000 Ft 
ajánlatban milyen anyagokat használ fel. 
 
Ramháb Mária, igazgató: 
Javaslom, hogy december 15. legyen a bővítés határideje, mert 2014. december 31-ig beren-
dezett állapotban kell lennie az új szolgáltató térnek. 
 
Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő első határozattervezet kiegészítve a vállalá-
si határidővel és az ajánlatban szereplő vállalási árral. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta az alábbi határozatot: 
 
228/2014.(VIII.26.) 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” pályázathoz kapcsolódóan - pályázati azonosító 
3505/02774 - a Könyvtár épületének bővítésére beadott ajánlat elbírálásának tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az alábbi döntést hozza: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a „Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés” pályázathoz kapcsolódóan - pá-
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lyázati azonosító 3505/02774 - a Könyvtár épületének bővítésére adott ajánlatot áttekintette, 
megtárgyalta.  
 
A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg a Héjja Építész Iroda Kft.-t a Ti-
szaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár bővítésének tervezési és kivitelezési 
munkáival, ajánlata alapján összesen bruttó 6 195 261 ft értékben. A Könyvtár épületének 
bővítési határideje 2014. december 15. 
A meglévő kerékpártároló, utcai kerítés és beton térburkolat elbontását a Tiszaalpári Nagykö-
zségi Önkormányzat végzi el. 
A Bizottság javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testülete bízza meg Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzat Polgármesterét, Dr. Vancsura Istvánt a Héjja Építész Iroda Kft-vel a szerződés 
megkötésére a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár épületének bővítésé-
re vonatkozóan. 

_____________________________________________________ 
 

 
2.) Napirendi pont: 
 
Tárgy:   Előterjesztés a „Kék- víz” Észak- Bács- Kiskun Megyei Ivóvízminőség javító 

program Tiszaalpár vízműtelep terveinek vízjogi létesítési engedélyezéséhez 
tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulás tárgyában  

Előterjesztő:  Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó:  Barna Sándor elnök/ Dr. Vancsura István polgármester 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
Ismertetem az előterjesztést. Kérdezem van-e hozzászólás? 
 
Kacziba Sándor, a bizottság tagja: 
A pályának meg kellene maradnia, jó lenne ha itt lenne a tervező. Ki készítette ezeket a terve-
ket? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
DUNA ASZFALT. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
Javasolom a döntés elhalasztását a szeptember elején lévő testületi ülésre és felkérem a pol-
gármestert, hogy egyeztessen a tervezővel. 
 
Szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta az alábbi határozatot: 
 
229/2014.(VIII.26.) 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 Tisza-
alpár vízműtelep terveinek vízjogi létesítési engedélyezéséhez tulajdonosi és vagyonkeze-
lői hozzájárulás tárgyában  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága az alábbi döntést hozza: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
sága a „Kék- víz” Észak- Bács- Kiskun Megyei Ivóvízminőség javító program Tiszaalpár 
vízműtelep terveinek vízjogi létesítési engedélyezéséhez tulajdonosi és vagyonkezelői hozzá-
járulás tárgyú előterjesztést megtárgyalta.  
 
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntés elhalasztását a szeptember elején lévő 
testületi ülésre. Javasolja továbbá, hogy a polgármester egyeztessen a tervezővel. 

_____________________________________________________ 
 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 

Mivel több kérdés nem volt és hozzászólás nem történt, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
ülését 17:48 órakor bezárta.  
 

K.m.f. 
 
 
 
  /:  Barna Sándor  :/                                            /:  Kiss Lajos  :/ 
                        a bizottság elnöke                                             a bizottság tagja 
 
 


