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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2842/2017. 
 
 
 

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

Bizottságának 2017. június 22-én 17:00 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Bartók István, dr. Csernus Tibor 
  Kézsmárki László, Kiss Lajos (4 fő) 
  dr. Menyhárt Anett jegyző 

dr. Vancsura István polgármester 
dr. Taricska Tibor alpolgármester 

  Győri István képviselő 
 
Külön megjelentek: Kapus Márta köztisztviselő 
   Kerekes András hangtechnikus 
    
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Csernák Zsolt Sándor  
 
Bejelentéssel távollevő bizottsági tagok: Ajtai Elemérné, dr. Vancsura Zoltán. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. Tájékoztatja a bizottságot, hogy Csernák Zsolt Sándor 
elnök egyenlőre távol van, ezért a bizottsági tagok egyetértésével az ülés levezetését 
elvállalta. 
17:14 órakor megállapította, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkérte Bartók István bizottsági tagot. Megkérdezte elfogadja-e a felkérést?  
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta napirendi pontokat és azok sorrendiségének elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét.       
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Napirendi pontok:  
 

1. Előterjesztés a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat tervezői feladatainak ellátására 
érkezett ajánlatokról 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 

2. Előterjesztés az adósságkonszolidációs pályázatok kivitelezői ajánlattételi 
felhívásairól 
Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 

 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat tervezői feladatainak 
ellátására érkezett ajánlatokról 

 Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
 Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A bizottsági tagok megkapták az előterjesztéshez kapcsolódó anyagokat. 3 db árajánlat 
érkezett be, az Utas Group Kft., Celica 2004. Kft. és a Liszkai Bt. részéről. A Liszkai Bt. 
14.900.000,- Ft +ÁFA összegben határozta meg az általa elvégzendő mérnöki feladatoknak az 
ellenértékét, a Celica 2004. Kft. 14.840.000,- Ft + ÁFA, az Utas Group Kft. pedig 
14.200.000,- Ft + ÁFA értékben jelölte meg az ajánlatát. A bruttó értékeknél látott egy kis 
elírást, mert a Liszkai Bt-nél 21.971.000,- Ft bruttó ár szerepel, de az 18.923.000,- Ft-nál nem 
lehet több.  
 
Győri István, képviselő 
 
Kiszámolta a Celica 2004. Kft – nél 5.156.200.- Ft – al többre van számolva a bruttó ár. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A bruttósított árban számolási hiba van. Mindenesetre a nettó árak közül a legalacsonyabb az 
Utas Group Kft. által tett árajánlat, ami bruttó 18.034.000,-Ft. Ez a teljes tervezői 
munkálatokra vonatkozik. Az Utas Group Kft. ajánlata volt a legrészletesebb; a többieknél 
csak az ajánlati-nyilatkozat van becsatolva. Az Utas Group Kft. árajánlatában határidőkkel és 
tartalmi elemekkel megjelölve részletesen szerepel, hogy az engedélyes tervet 8.200.000,-Ft + 
ÁFA összegért, a kiviteli tervet pedig 6 Millió Ft + ÁFA összegért vállalja. Az előterjesztés és 
a határozat-tervezet is az Utas Group Kft. ajánlatának elfogadását javasolja.  
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja: 
 
Le van írva, hogy a tervezési díj nem tartalmazza a terület kisajátítási, telekmegosztási tervek, 
esetlegesen szükségessé váló közműkiváltási terveket stb. Ezeket kik tervezik? 
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dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A kisajátítás, a területszerzés mindig egy külön feladat, nem tartozik a tervezéshez. Az 
esetleges szükségessé váló közműkiváltási-, közműbemérési terveket a cégek tervezői szokták 
megoldani. A környezetvédelmi szakhatóság által készített szakterv, régészeti feltárás megint 
külön kérdéskör. A szakfeladatok jellemző módon mindig külön vannak.  
 
Győri István, képviselő: 
 
Kifogásolja, hogy a hivatal részéről hibás volt az árajánlatok bruttó összegének számítása. Ha 
kiviszik a kerékpárutat a József Attila utcáról a Csongrádi útig, akkor ennek a költsége 
százmilliós nagyságrendekkel kevesebb, a tervezési költséget is csökkenteni kell, mert a 
fennmaradó összegre valahol szükség lesz.  
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Azt beszélték, hogy ezt az utat kiviszik a Király-sarokig, és kiviszik ugyanúgy a kerékpárutat 
a MATIC Kft-ig, tehát ott is lesz építve kerékpárút. Ott át kell menni az úton, és vissza kell 
jönni majd egy másik helyen.  
 
Győri István képviselő: 
 
Behozzák a Polyákfaluból és elmegy a Táncsics utcáig. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Tudja, meddig megy el. A MATIC Kft-ig eleve kiviszik. A Csokonai utcától az összekötő útig 
kell építeni.  
 
Győri István képviselő: 
 
Mennyi m2? 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Folyóméterekről lehet szó. A kerékpárút szélessége 2,2 méter szokott lenni. A folyóméter a 
Thököly utca végétől a Móricz Zs. utcáig, illetve a Móricz Zs. utcai kereszteződéstől egészen 
az összekötő út végéig, nagyon hosszú szakasz. 
 
Győri István, képviselő 
 
Ha a József Attila utca benne van, akkor nem szól egy szót se. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
A József Attila utca mellett is kell építeni kerékpárutat. A Csokonai utcától a Móricz Zs. 
utcáig, illetve a Móricz Zs. utcától a Petőfi utcáig az biztos, hogy meg lesz csinálva. A József 
Attila utcát meg Mártika meg fogja mondani. 
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Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Benne van végig. A múlt testületi ülésen megszavazták. 
 

Csernák Zsolt Sándor bizottsági elnök 17:23 órakor megérkezett a bizottsági ülésre 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma 5 fő 

 
Győri István, képviselő 
 
Legelőszőr mikor eléjük terjesztették akkor benne volt és örült is neki. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Az előző képviselő-testületi ülésen volt egy térképmásolat, azon végig bent volt pirossal, azt 
szavazták meg, az van benne. Akkor mi a kérdés? 
 
Győri István, képviselő 
 
Most belekerült a MATIC Kft és le lett csökkentve az a szakasz. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Nem csökkentették le. Volt egy térkép másolat, azon be volt jelölve pirossal, hogy mi az, amit 
új nyomvonalnak szeretnének tervezni. A Polyákfalutól a Zárdáig összekötik az egész falut, 
sehol nem lesz megszakítás, és a Bajcsy utcától kiviszik az új MATIC – ig. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
108/2017.(VI.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 
 
A TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat tervezői feladatainak ellátására érkezett 
ajánlatokról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az Utas- 
Group Kft.-t (6000 Kecskemét, Felsőszéktó 103/2.) bízza meg a fent megjelölt feladat 
ellátására 14.200.000,- Ft+ Áfa (br. 18.034.000,- Ft) megbízási díjért. 
Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést kösse meg a 
nyertes ajánlatot adóval. 
 
dr. Csernus Tibor, levezető elnök 
 
Megérkezett Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke, így az ülés levezetését a továbbiakban 
átveszi dr. Csernus Tibor bizottsági tagtól.  
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2.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Előterjesztés az adósságkonszolidációs pályázatok kivitelezői ajánlattételi 
 felhívásairól 
            Előterjesztő: dr. Vancsura István polgármester 
            Előadó: Csernák Zsolt Sándor elnök 
 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
A második határozat-tervezetben az évszámnál elírás történt, nem 2015. hanem 2016. Illetve a 
határozat-tervezetekbe belekerülne az előterjesztésben feltüntetésre került 5 cég neve. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Arról nem beszéltek, hogy csak ennek az 5 cégnek lenne kiküldve, arról volt szó, hogy ez 
nyílt pályáztatás. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szó volt valami kecskeméti cégről is. 
 
dr. Menyhárt Anett, jegyző 
 
Az benne van. 
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
A legutóbb arról volt szó, hogy nyílt lesz. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Valóban ő mondta, hogy nyílt lesz, de a közbeszerzési szakértő azt mondta, hogy meg lehet 
úgy csinálni, hogy meghívásos legyen. Így sokkal jobban ellenőrizhető ez a feladat. A cégek 
ellenőrizve lettek, megbízható cégek, referenciáik vannak. A közbeszerzési szakértővel 
egyeztetett, aki azt mondta, hogy 5 cég elég, de a képviselők részéről is ki lehet egészíteni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Az utcák, amik itt fel vannak sorolva, ebből a föld utakat kivenné, ez 736 folyóméter. A 
következő beruházásnál meg lesz építve. Minden egyes utcára külön szerződést kötnek. Egy 
földútnak az alapozástól kezdve négyzetmétere sokkal többe kerül, úgy el lehet számolni a 
11.000.-Ft / m2.  
 
dr. Csernus Tibor, a bizottság tagja 
 
Várják meg az ajánlatokat ide fognak jönni. 
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Győri István, képviselő 
 
Ezt tudják ellenőrizni a képviselők is. Nem kellenek tervek, mert a tervek megvannak a 
szilárd burkolatra, és erre kérnek 5 plusz 1 cm aszfaltot. Utána még el lehet gondolkodni 
azon, hogy a Móricz Zs. utcára kérnek- e még plusz 3 cm koptató réteget. És így nem 20.000 
m2 hanem 30-40.000 m2 csinálnak meg ugyanabból a pénzből. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Várják meg az ajánlatokat. 
 
Győri István, képviselő 
 
Le van írva, hogy titoktartási kötelezettség. Lajoskám a bíróságon hazudhattál ész nélkül. 
 
Kiss Lajos, a bizottság tagja 
 
Hazudni te szoktál. 
 

(hangzavar) 
 
Győri István, képviselő 
 
Szétlopjátok a falut a polgármesterrel, Lacikám. 
 
Kézsmárki László, a bizottság tagja 
 
Szépen beszéljél. 
 
Bartók István, a bizottság tagja 
 
Nem arról van szó, amiről Győri képviselő beszél, arról már három hete beszéltek. Arról van 
szó, hogy javasoljanak cégeket útépítésre. 
 
Győri István, képviselő 
 
A vállalkozó azt fogja mondani, hogy a titoktartási kötelezettséget tartsa be mindenki. Nem 
fognak hozzájutni az adatokhoz. Ők felelnek azért, hogy milyen utakat építenek. 
 
Kapus Márta, köztisztviselő 
 
Utcánként fogják megkapni a cégektől az ajánlatot. Ha a képviselő-testület azt mondja, hogy a 
földutat ne csinálják meg, akkor az nem lesz megcsinálva. Attól függetlenül benne 
maradhatnak, mert az pénzbe nem kerül, ha ajánlatot kérnek rá. Minden utcára egyesével 
fognak árajánlatot adni. Ha beérkeznek az árajánlatok, azok be fognak kerülni a képviselő-
testület elé, és a testület jóváhagyásával fognak elkészülni a vállalkozói szerződések, 
amelyekbe belekerül, hogy melyik vállalkozó milyen feladatokat fog elvégezni pontosan. A 
képviselők ebbe belelátnak. Nincs olyan, hogy a vállalkozó nem fogja elmondani, hogy mit írt 
alá. A képviselő-testület fogja elfogadni a szerződés-tervezetet.  
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Győri István képviselő 
 
A konszolidációs pénzt útjavításra kapják. Beleveszik a föld utakat is, hogy külön – külön 
szerződést kelljen kötni. Egy utcát tud, ahol külön szerződést tud elképzelni az – az Esze 
Tamás utca, ahol el van folyva a kövesút. Ha minden utcára külön kötnek szerződést, akkor el 
lesz pocsékolva a pénz.  
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke 
 
Szavazásra bocsátotta az első határozat-tervezetet, mely szerint a 2015-ös pályázatra ez az öt 
cég legyen meghívva. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
109/2017.(VI.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

2015-ben megnyert adósságkonszolidációs pályázat tartalmának módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2015-
ben megnyert adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatoknak kiírt 
pályázati konstrukció keretén belül a kivitelezői feladatok ellátására kiírt ajánlattételi felhívást 
az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el  
 
Az alábbi cégek részére kerüljön megküldésre az ajánlattételi felhívás: 

1. Rimai Útépítő Kft (6000 Kecskemét, Szivárvány u. 12.) rimaiutepito@gmail.com 
2. Mega- Sped Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.) megasped@megasped.hu 
3. Duna- Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) kozpont@dunaaszfalt.hu  
4. Strabag Magyarország (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 71.)  
5. Soltút Kft. (5440 Kunszentmárton, Alkotmány utca 19/a) soltut@soltut.hu 

 
Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást a cégeknek küldje 
meg, majd az ajánlatokat az értékelést követően terjessze be. 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a második határozat-tervezetet, mely szerint a 2016-ös pályázatra ez az 
öt cég legyen meghívva. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
110/2017.(VI.22.) sz. Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozat 

2016-ban megnyert adósságkonszolidációs pályázat tartalmának módosításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 2016-
ben megnyert adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatoknak kiírt 
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pályázati konstrukció keretén belül a kivitelezői feladatok ellátására kiírt ajánlattételi felhívást 
az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el  
 
Az alábbi cégek részére kerüljön megküldésre az ajánlattételi felhívás: 

1. Rimai Útépítő Kft (6000 Kecskemét, Szivárvány u. 12.) rimaiutepito@gmail.com 
2. Mega- Sped Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.) megasped@megasped.hu 
3. Duna- Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) kozpont@dunaaszfalt.hu  
4. Strabag Magyarország (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 71.)  
5. Soltút Kft. (5440 Kunszentmárton, Alkotmány utca 19/a) soltut@soltut.hu 

 
Kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást a cégeknek küldje 
meg, majd az ajánlatokat az értékelést követően terjessze be. 
 
 
Csernák Zsolt Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülését 17:34 órakor bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Csernák Zsolt Sándor  :/                                           /:  dr. Csernus Tibor:/ 
       a bizottság elnöke                                    a bizottság tagja 

 
 
 

/: Bartók István :/ 
a bizottság tagja 


