
 - 28 -

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Horváth Építőmester Kft (6000 Kecskemét, 
Csongrádi u. 6.) – ajánlati ár nettó 20.840.000 Ft, bruttó 26.050.000 Ft – 
nyilvánítsa a Képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
215/2010. (XII.27.) Kth.  
 
Tiszaalpár, Ady Endre utcai óvoda 2 csoportszobával történő bővítésével 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása a közbeszerzési tanácsadói, és a 
Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár, Ady 
E. utcai óvoda 2 csoportszobával történő bővítésével kapcsolatos közbeszer-
zési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Horváth Építőmester Kft-t (6000 
Kecskemét, Csongrádi u. 6.) - ajánlati ár nettó 20.840.000.- Ft, bruttó 
26.050.000.- Ft – nyilvánítja.  

================== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy:  Általános Iskola és Könyvtár Pedagógiai és IMI Programjának mó-

dosítása. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Itt is határidős a program módosítása és mindkettő szakmai program, le 
van írva, hogy mit miért kell módosítani. Megkérdezi igazgató asszonyt, 
hogy az előterjesztést kívánja-e kiegészíteni?  
 
Gibárszki Sándorné iskolaigazgató: 
 
- Nincs kiegészítése, a feltett kérdésekre fog válaszolni.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Ismételten kérem, hogy ne az ülés előtt kapjuk meg az anyagot.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Mindenkinek e-mailen elküldtem.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
- Én nem kaptam meg.  
 
Gibárszki Sándorné, iskolaigazgató: 
 
- Képviselő úrnak szeretném mondani, hogy ez nagy kiterjesztésű fájl volt, 
amikor én is továbbítottam, volt olyan a kollégák közül akinek visszadobta 
mert nem tudta a gépe fogadni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja a Általános Iskola és Könyvtár Pedagógiai és IMI 
Programjának módosításáról szóló előterjesztést.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
216/2010. (XII.27.) Kth.  
 
Általános Iskola és Könyvtár Pedagógiai és IMI Programjának módosítása. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola 
és Könyvtár Pedagógiai és IMI Programjának módosításával egyetért.  

================== 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több napirendi pont nincs; a rendkívüli Képviselő-testületi ülést 
16,22 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 

           
 
 

/: dr. Vancsura István :/              /: dr. Menyhárt Anett :/ 
polgármester                             jegyző 

    
 
 

   /: Csernák Csilla :/                /: dr. Vancsura Zoltán :/ 
         jegyzőkönyv-hitelesítő               jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


