
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2010. DECEMBER 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozatszám: 215-216. 
                 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 



 - 2 -

Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám:   43-23/2010.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. 

december 27-én tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: dr. Vancsura István polgármester 
              Barna Sándor, Bartók István,  
              Csernák Csilla, dr. Puliusné Sárdi Mária 
              dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura Zoltán (7 fő) 
              dr. Menyhárt Anett jegyző                                      
             
 
Bejelentéssel távollevő képviselő: Kacziba Sándor  
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselő: dr. Csernus Tibor 
                                                     
              Külön meghívottak: 
 
              Sztakó Ildikó könyvtáros 
              Kiss Mária óvodavezető 
              Gibárszki Sándorné iskolaigazgató 
              Kelemenné Utasi Melinda gazdasági vezető 
              Novák Imréné óvónő 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, jelen van 7 fő.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Csernák Csilla és dr. Vancsura Zoltán 
képviselőket.  
 
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslattal 7 igen 
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra.   
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Előterjesztés Tiszaalpár, Ady Endre utcai óvoda 2 csoportszobával tör-

ténő bővítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárásáról a közbe-
szerzési tanácsadói és a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján. 

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
2.) Általános Iskola és Könyvtár Pedagógiai és IMI Programjának módosítása. 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat.  
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül - egyetértett. 
 
A mai ülés rendkívüli ülés, és csak a meghívóban szereplő napirendi pontok 
megtárgyalására kerül sor.  
 
 
1.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Előterjesztés Tiszaalpár, Ady Endre utcai óvoda 2 csoportszobá-

val történő bővítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezá-
rásáról a közbeszerzési tanácsadói és a Bíráló Bizottság szak-
véleménye alapján. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az első közbeszerzési kiírásra beérkezett három ajánlatot a testület el-
utasította, hogy magasabb mint amit erre a célra szántunk. A második eljá-
rás során 16 pályázó adott be anyagot, egy volt véleményezhetetlen, 15 ér-
vényes árajánlat volt, a legkedvezőbb árajánlatot a Horváth Építőmester Kft 
(Kecskemét, Csongrádi u. 6.) adta, ez 20.840 eFt nettó, bruttó összegben 
26.050 eFt. Ennek az előkészítési díja mintegy 2 millió Ft volt, amennyiben 
a Képviselő-testület elfogadja akkor még plusz 500 eFt engedélyezési díj és 
műszaki ellenőri költség fogja terhelni ezt a beruházást. Ezzel kapcsolat-
ban két dologban kell dönteni, egyik az, hogy a Képviselő-testület ezt a 
legkisebb árajánlatot elfogadja-e, a másik pedig ennek folyományaként a 
Képviselő-testület elfogadja a bruttó költségét a beruházásnak. 
 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Csernus doktor javasolta, hogy 20 millióra legyen lecsökkentve az összeg, 
de ő nem mondott bruttót, vagy nettót. Az ő olvasatában egy építkezésnél ha 
mondanak egy összeget, akkor az mindig nettót jelent. Tehát ő így javasol-
ta, csak nem tette hozzá, hogy 20 millió Ft + Áfa. Ha így közelítjük meg a 
dolgot, akkor már 840 eFt a plusz.  
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Azt gondolom, hogy így megérte kiírni újra mert csökkent az összeg az 
eredetihez képest, az a gond, hogy az önkormányzatok az Áfa-val nem tudnak 
mit kezdeni, ezt le kell nyelni, plusz azokat a költségeket amiket ismer-
tettem. Úgy gondolom, hogy ez az összeg már elfogadható.  
 
- Javasolom, hogy fogadja el a Képviselő-testület mindkét változatát, az 
egyik az, hogy a Horváth Építőmester Kft-t nyilvánítjuk nyertesnek, a másik 
pedig az, hogy az általános tartalékot 8.560 eFt-tal csökkentsük, a beruhá-
zási kiadásokat pedig ugyanennyivel növeljük meg.  
 
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- A Horváth Építőmester Kft építőiparral kapcsolatos referencia munkáira 
lennék kíváncsi.   
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Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Azt nem lehet megcsinálni, hogy az önkormányzat megbízza a saját Kft-jét, 
hogy ő építtesse meg az óvodát, és ő az Áfa-t esetleg vissza tudná igényel-
ni?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Utólag már nem látok rá lehetőséget, hogy be tudjuk vonni a Kft-t.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Ha elindul az építkezés akkor április közepére meg van, polgármester úr-
ral abban egyetértek, hogy ezt meg kell csinálni mert ennél olcsóbb nem lesz.  
 
Bartók István, alpolgármester: 
 
- Bízunk benne, hogy jól el fogják készíteni.  
 
 
- dr. Csernus Tibor képviselő 16,20 órakor megérkezett a Képviselő-testületi ülés-

re, így a jelenlévő képviselők száma: 8 fő - 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
5/2010. (III.01.) Ktr. számú rendelet módosítását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

27/2010. (…..) Ktr. számú rendelete  
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

 5/2010.(III.01.) Ktr. számú rendeletének módosítására 

 
Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló, többször módo-
sított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ön-
kormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(III.01.) Ktr. számú rendeletét  az alábbi-
ak szerint módosítja: 
 
1.§. A rendelet 3.§.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „3.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 
 

924 463 eFt folyó évi bevétellel 
               233 428 eFt előző évek pénzmaradványából igénybe vett 
                                         forrással 
                    1 157 891 eFt kiadással, ezen belül 
             ______________________________________________________   
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              279 771 eFt személyi juttatással 
                  75 115 eFt munkaadót terhelő járulékkal 
               201 958 eFt dologi és egyéb kiadással  
     14 599 eFt támogatásértékű kiadással  
                 98 689 eFt szociálpolitikai juttatással 
                     4 660 eFt működési célú pénzeszközátadással 
                        500 eFt kölcsönnyújtással 

 354 138 eFt beruházási kiadással 
 112 690 eFt céltartalékkal 
            0 eFt általános tartalékkal 

               15 771 eFt tervezett intézményi maradvánnyal                    . 
 
állapítja meg.” 
 
 
2. §  A költségvetési rendelet mellékletei az e rendelet mellékleteinek megfelelően módo-

sulnak. 
 
3. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
                                   Dr. Vancsura István sk.                          dr. Menyhárt Anett sk. 
                                            polgármester                                               jegyző 
 

================== 
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