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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:  2495/2016. 
 
 
 

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

Bizottságának 2016. június 15-én 19:00 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Zsolt Sándor 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 
  Kiss Lajos, dr. Vancsura Zoltán (5 fő bizottsági tag) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
Győri István 
 
 

Külön megjelentek: Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási ügyintéző 
           Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
           Kapus Márta köztisztviselő 
           Ajtai Elemér CNÖ képviselő 
           Kerekes András hangtechnikus 
           Győri Anikó újságíró 
          
               
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: dr. Csernus Tibor, Kézsmárki László  
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 19:05 órakor megállapította, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kiss Lajos bizottsági tagot. 
Megkérdezte Kiss Lajostól elfogadja-e a felkérést? 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pont elfogadását. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – 
elfogadta a napirendi pontot. 
 
Napirendi pont  
 Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
 előkészítő munkáira kért ajánlati felhívás tárgyában  

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

 
Napirendi pont:  
 

Tárgy: Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázat előkészítő munkáira kért ajánlati felhívás tárgyában  

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

 

dr. Vancsura István, polgármester 

Legutóbbi ülésen sajnos nem tudtak dönteni, és abban maradtak, hogy ebben a tárgykörben 
további tájékozódást végeznek, hogy másra el lehetne-e használni ezt a pénzt, pl: bölcsödére, 
könyvtárra. Sajnos az a gond, hogy ezt a pályázatot e hónap 30-ig be kell nyújtani. A Get 
Energy Kft. készítette el az energetikai tanulmányt, tervezést, egyebeket, és ez a Kft. javasolta 
ezt a három céget. Sajnos a felméréseket ennyi idő alatt már nem lehet elkészíteni, másrészt 
ez az összeg nem használható másra csak oktatási célra. Úgy látja, hogy két variáció van, 
vagy elfogadják az előterjesztést így, és akkor a 105 millió Ft itt hasznosul a településen, 
amennyiben nem, akkor elesnek ettől és nem a településen lesz felhasználva. Ha a számítások 
azt igazolják, hogy sikerül az előző időszak villanyszámla, gázszámla tekintetében, de 
elsősorban gáz megtakarítást elérni, akkor lehet számítani arra, hogy nyerni fog a pályázat. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Ha a határidő nem ilyen szűk, akkor hozzájárultak volna a változtatáshoz? 

dr. Vancsura István, polgármester 

Több mint fél éve mikor ez még ki sem volt írva pályázatra a Megyei Önkormányzat több 
alkalommal összehívta a település önkormányzatait, illetve polgármestereit azért, hogy a 63 
milliárd forintot milyen módon tudnák a települések között elosztani úgy, hogy minden 
település a legfontosabb dolgokat meg tudja csinálni. A Tiszaalpárra eső részből úgy 
gondolták akkor, hogy a kerékpárút, az orvosi rendelő és az iskola energetikai felújítása 
kerülne bele. Ebből 500 millió Ft-ba kerülne a kerékpárút, 50 millió Ft-ba az orvosi rendelő, 
és 105 millió Ft jutna az iskolára. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Hozzájárultak volna, hogy bölcsőde legyen belőle? 

dr. Vancsura István, polgármester 
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A bölcsődével kapcsolatban nagyon végig kellene gondolni, hogy annak a működtetési 
költsége mibe kerül? Jelen pillanatban tudnak a bölcsődés gyerekekről gondoskodni. Ami 
nagyon fontos feladat lenne az a könyvtár épület energetikai felújítása, mert ott a fűtés, az 
ablakok, szinte minden rossz. Ezeknek a felújítását a következő években meg kell oldani. 
Energetikai pályázatok a TOP - os pályázatokon kívül is vannak, legfeljebb nagyobb önrész 
kell hozzá. A TOP –os pályázat óriási előnye, hogy nincs önrésze.  

Győri István, képviselő 

Szeretné, ha elgondolkodnának azon, hogy gazdaságos-e bölcsődét fenntartani, mikor dupla 
normatívát kapnak, mint a vállalkozó, ha a vállalkozónak megéri, akkor az önkormányzatnak, 
hogy nem éri meg? Az állam államosítja az iskolai működtetést és a pedagógusokat 
finanszírozza. De továbbra is Tiszaalpár tulajdonát képezi az iskola. 

dr. Vancsura Zoltán, a bizottság tagja 

Van-e annak akadálya, annak hogy a Get Energy Kft. - nek az előzetes felmérést megkapják. 
Mert akkor határozottabb döntést tudnának hozni. Szeretné kérni, hogy mindenképpen 
valamilyen számítási anyag kerüljön eléjük, mert lehet, hogy a számítások alapján nem is éri 
meg. Sarkalatos problémának tartja azt, hogy Tiszaalpáron nincsen államilag finanszírozott 
bölcsőde. Szeretné, ha a következő évi költségvetésbe akár már a kijelölt szolgálati lakásnak a 
bölcsődévé való átalakítását terveztessék meg. És ha jön egy pályázati lehetőség akár ilyen 
rövid beadási határidővel is, akkor tudjanak gyorsan lépni, ne pedig sajnálkozzanak, hogy 
nincs rá idő. Úgy gondolja, ha egy generál kivitelező kijönne, akkor akár egy nap alatt is 
elkészülhetne egy kész költségvetés mivel egy 100 millió Ft-os projektről lévén szó. 
Természetesen az iskolának is nagyon szívesen odaadja ezt a 100 millió forintot, de annak a 
felújítására ez az összeg nagyon kevés. 

dr. Vancsura István, polgármester 

A mai ülésen arról kell dönteni, hogy ettől a 4 cégtől kérjenek árajánlatot. Ha beérkeznek az 
árajánlatok, akkor még egyszer kell tartani egy Képviselő-testületi ülést, mert dönteni kell és 
addigra már elkészül az energetikai tanulmány is, ami alapján egyértelműen látható lesz, hogy 
pályázhatnak-e vagy nem. 

Győri István, képviselő 

Mielőtt a polgármester úr bement a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz és ott 
eldöntötték azt, hogy mit szeretne ebből a pénzből megépíteni, az előtt kellett volna 
összehívni egy rendkívüli Képviselő-testületi ülést. Ott meg lehetett volna beszélni, hogy mit 
szeretne a tiszaalpári Képviselő-testület felújítani, de erről a polgármester úr egyedül döntött, 
és szerződést kötött. A polgármester úrnak meg kellett volna hívni Kovács Ernő urat a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjét, akitől meg lehetett volna kérdezni, hogy mire 
adják ezeket a pénzeket és mire fordíthatja Tiszaalpár. A Képviselő-testület szeretné látni 
azokat a dokumentációkat ahol a tényleges paraméterek le vannak írva. 

Bartók István, a bizottság tagja 
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Ha tudják, akkor nyerjék meg, mert az a biztos, amit ők megcsinálnak. 

dr. Vancsura István, polgármester 

A 105 millió Ft-ból 80 millió Ft fog ténylegesen az épület energetikára fordítódni. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Az ilyen adatokat bele kellene tenni az előterjesztésbe. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

Kerekítve mondaná a számokat, hogy mi mibe kerül. Projekt előkészítő 5 millió Ft, 
közbeszerzés 1 millió Ft, műszaki ellenőr 1 millió Ft, képzés 500 e Ft, egyéb szakértői 500 e 
Ft, projekt menedzsment 2.5 millió Ft, tájékoztatás 500 e Ft, tartalék 10 millió Ft ez így 
21.336. e Ft, és a kivitelezés 80.264. e Ft. 

Bartók István, a bizottság tagja 

Tartalék 10 millió Ft? 

Kapus Márta, köztisztviselő 

A tartalékot előre nem látható problémák felmerülése véget szokták visszatartani. De ha a 
kivitelezés vége felé tartanak, akkor azt befordítják és nem fog elveszni. 

dr. Menyhárt Anett, jegyző 

A tartalék akkor nem a projekt menedzsmentre van? 

Kapus Márta, köztisztviselő 

Nem, az a kivitelezésre, ha bármi felmerülne. 

Csernák Zsolt 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. 
 
116/2016.(VI.15.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága a TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
előkészítő munkáira kért ajánlati felhívás tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-
3.1.1-15 kódszámú pályázati kiírásra benyújtandó pályamű elkészítésének előkészítő 
munkálataira az alábbi cégeknek küldjön ajánlattéli felhívást: 
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- ADVIVO Kft. (1095 Budapest, Mester utca 61. fszt. 3.) 
- ÉP-ORV Építőipari és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 

Székesfehérvár, Oravicai utca 13. B. ép.) 
- Tótender Mérnöki Pályázat Kezelői Iroda Kft. (2483 Gárdony, Mikszáth Kálmán u. 

19.fsz.1.) 
- Get Energy Magyarország Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) 
 
 

 
 

Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 19:28 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /:  Kiss Lajos:/ 
       a bizottság elnöke     a bizottság tagja 

                                           
 

 
 


