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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-2/2012. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 12-én 
               tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Barna Sándor, Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, 
                       Kacziba Sándor, Bartók István  (6 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       Bársony Lajos aljegyzı 
                       Hájas Sándor Trió Tv részérıl 
 
Bejelentéssel távollevı képviselık: Dr. Puliusné Sárdi Mária 
                                                         Dr. Taricska Tibor 
                                                         Dr. Vancsura Zoltán 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket és a Trió Tv valamennyi nézıjét. 18,15 órakor 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen van 6 fı képviselı.  
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Kacziba Sándor és Dr. Csernus Tibor képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó 
    természeti környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért KEOP-1.2.0/2F/ 
    09-2010-0069 pályázat megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és mőszaki ellenıri 
    tevékenység ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívásról és ajánlati dokumentációról 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
2. Elıterjesztés térfigyelı rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan mőszaki ellenır megbízásáról 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Különféle jogi aggályok merültek fel bennem a 2. napirendi pont kapcsán. 
Miért rendkívüli testületi ülésre tartozik ez a napirendi pont?  
2011. szeptember 20-án volt Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés, ahol napirendi pont volt  
a térfigyelı kamerarendszer kiépítésérıl szóló elıterjesztés.  
Szeptember 22-én volt testületi ülésünk, ahol meg sem lett említve ez a kérdés. Volt 
november 16-án és december 13-án is, akkor sem lett ez felhozva. Úgy gondolom, hogy ez 
nem rendkívüli testületi ülés tárgya, erre a 2012. január 19-i testületi ülés idıpontja is 
megfelelı lenne. 
 
A másik aggályom ezzel kapcsolatban, hogy ezt a napirendet tárgyalni kellett volna a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak is. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatban hozunk 
olyan döntést, amely a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen nincs megtárgyalva.  
Mindezeket figyelembe véve javaslom, hogy a 2-es napirendi pontot most ne tárgyaljuk.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Az 1-es napirendi pont tárgyában volt Bíráló Bizottsági ülés. A 2-es napirendi pontot le lehet 
venni a napirendrıl és meg lehet várni a rendes testületi ülés idıpontját vele. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azt gondolom, hogy az 1-es napirendi pont teljesen tiszta. 
A 2-es napirendi ponttal kapcsolatban mindenki tudja, hogy milyen állapotban van jelen 
pillanatban a térfigyelı rendszer. Fel van állítva a településen, ugyanakkor korábban a 
mőszaki ellenıri tevékenység kimaradt. Már az eredetinél meg kellett volna választani, akkor 
nem vállalta Kopjás Mihály úr. Idıközben folyamatosan kapcsolatot tartott az 
önkormányzattal, az elejétıl nagyban hozzájárult a rendszer felépítéséhez. Azt gondolom, 
hogy ha mi ezt a rendszert minél hamarabb be akarjuk üzemelni, akkor az átadás-átvételhez 
kell a mőszaki ellenır szakvéleménye. Nem látok különösebb indokot arra, hogy levegyük a 
napirendrıl. Ha rendkívüli testületi ülés környékén van olyan dolog, amit úgy látunk, hogy 
meg kellene tárgyalni, azt be lehet hozni.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Továbbra is tartom, hogy a 2-est vegyük le a napirendrıl.  
Az lenne még a kérésem, hogy rendkívüli képviselı-testületi ülés elıtt is legyen Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsági ülés. Nem volt gyakorlat, hogy bizottsági döntések nélkül legyen 
megtartva a rendkívüli testületi ülés.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Jegyzı asszony úgy nyilvánít véleményt, hogy nem szükséges bizottsági ülés? 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A költségvetési rendelet módosításakor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülést is 
összehívunk. A pénzügyi kötelezettségvállalást február elején elfogadott rendelet után tudjuk 
ellenjegyezni, hogy ez az összeg rendelkezésre áll, azt pedig egy Pénzügyi és Gazdasági 
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Bizottsági ülés fog megelızni.  Be lesz építve - ha elfogadják akár most, akár egy hét múlva – 
az összeg, amit elfogad a testület. Amíg nincs elfogadott rendelet addig kötelezettségvállalást 
arra lehet tenni, ami folyamatosan jelentkezı kiadás. Arra a polgármester úr vállalhat 
kötelezettséget, illetve én ellenjegyezhetem.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Szükséges vagy nem szükséges elıtte Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés? Ha jegyzı 
asszony azt mondja, hogy nem, akkor le lehet zárni a kérdést. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
Megtárgyalhatja most a rendkívüli testületi ülés, de akkor is a rendeletbe át kell vezetni, amit 
a testület február 10. körül fog elfogadni és akkor lehet kifizetni ezt a pénzösszeget. Most nem 
szükséges Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy az 1. napirendi pont meg legyen tárgyalva jelen Rendkívüli 
Képviselı-testületi ülésen.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – úgy dönt, hogy 
megtárgyalja az 1. napirendi pontot jelen rendkívüli képviselı-testületi ülésen.  
 
Szavazásra bocsátja, hogy a 2. napirendi pont meg legyen tárgyalva jelen rendkívüli 
képviselı-testületi ülésen.  
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – úgy dönt, 
hogy megtárgyalja a 2. napirendi pontot jelen rendkívüli képviselı-testületi ülésen.   
 

================= 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település 
                 vonzó természeti környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért 
                KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázat megvalósításához szükséges FIDIC 
                mérnöki és mőszaki ellenıri tevékenység ellátására vonatkozó ajánlattételi felhí- 
                vásról és ajánlati dokumentációról (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elıterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó mérnöki mőszaki ellenıri tevékenység 
ellátásáról szól. A HBF Hungaricum Kft. készítette az anyagot.  
 
Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
A beruházás keretében elvégzendı tevékenységek ellátóinak a kiválasztására vonatkozó 
közbeszerzési dokumentumok kidolgozása és így a mérnöki tevékenységre vonatkozó is része 
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volt ennek a beruházási projektnek az elıkészítı szakaszának. Ezek a dokumentumok a 
megvalósításra vonatkozó második fordulós pályázat részeként benyújtásra kerültek az 
irányító hatósághoz. Valószínő, hogy ezeket a dokumentumokat is az irányító hatóság 
elfogadta, mivel a kért teljes támogatási összeget megítélték részünkre.  
Miért van szükség arra, hogy a testület elé kerüljön:  
A közbeszerzési szabályzatunk alapján a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelıen a 
közbeszerzési eljárás megindítása és az ajánlattételi felhívás elfogadása a Képviselı-testület 
jogköre. Másrészt azért is szükséges, mivel a második fordulós pályázat még 2010-ben 
benyújtásra került és az akkori dokumentumok kidolgozása még a régi közbeszerzési 
szabályoknak megfelelıen történtek, illetve a pályázati feltételek és sablonok is rendkívül 
sokat változtak azóta. Az anyagot is bizonyos fokig átdolgozta az ezzel megbízott HBF 
szervezet.  
A dokumentációban látható, hogy bizonyos eljárási határidık és a tevékenység ütemezése is 
ebbıl még hiányzik. Ennek oka, hogy most van folyamatban a támogatási szerzıdés 
összeállítása és a végleges ütemezés ebbe kerül rögzítésre. A jelenlegi ismereteim szerint a 
rendszerre vonatkozó üzemeltetési engedélyt 2014. szeptember 09-ig meg kell szereznünk. A 
tényleges kivitelezési munkát 2014. január 30-ig be kell fejezni. Azért is szükséges, hogy a 
mőszaki ellenıri mérnöki tevékenységre minél hamarabb kiírjuk az eljárást és kiválasszuk a 
megfelelı szervezetet.  
A testületnek most a közbeszerzési eljárás megindításáról és az ajánlattételi dokumentáció 
elfogadásáról kell majd döntenie.  
Azért hoztuk be a minıség-ellenırzés elıtt még egyszer ezt a dokumentumot, hogy ha a 
testület valami módosítást szeretne kérni, akkor így egyszerőbbnek láttuk az eljárás módját.  
A közbeszerzési eljárás közösségi nyílt eljárásban kerülne lefolytatásra. A becsült értéke 
ennek az eljárásnak illetve az elvégzendı tevékenységnek nettó 67.710.000,- Ft. Az 
elvégzendı tevékenységeket a dokumentáció részletesen tartalmazza. Ez sokkal bonyolultabb 
mérnöki mőszaki ellenıri tevékenység, mint építési kivitelezésnél eddig találkoztunk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az úgymond útvonal tervet mindenki kézhez kapta. Ebbıl is látszik, hogy ez az év ezzel fog 
eltelni és igazából a mőszaki kivitelezése a beruházásnak 2013-ban kezdıdik meg. Ebben az 
évben még néhány ilyen alkalom biztosan lesz, amikor közbeszerzésrıl kell dönteni. Ez az 
elsı lépése a gépezet beindításának, amivel azután igazán beindul ez a folyamat.  
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Mivel az idı ebben a projektben nekünk dolgozik, arra szeretném kérni a Képviselı-testületet, 
az önkormányzatot, mindenkit, aki bármilyen módon részese ennek a projektnek, hogy ez 
igenis évközben ilyen problémákat okoz, de tudjuk, hogy nekünk most ez a legfontosabb. Azt 
kell tudomásul venni, hogy ha rendkívüli ülés van, nyilván azért, mert fontos ezekben a 
lépésekben döntenünk.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Azon leszek, hogy a pályázatíró lehetıleg minden ilyen ülésen vegyen részt, hiszen nagyon 
bonyolult maga a pályázati rendszer. Adott esetben összeülünk és esetleg testületi ülésen 
kívül, ha szükség van rá, akkor megbeszéljük a felmerülı kérdéseket.  
Megköszönöm aljegyzı úr tájékoztatását. 
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- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Tiszaalpár Nagyközség 
szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és 
felszínalatti vizeinek megóvásáért KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázat megvalósításához 
szükséges FIDIC mérnöki és mőszaki ellenıri tevékenység ellátására vonatkozó ajánlattételi 
felhívásról és ajánlati dokumentációról szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1/2012.(I.12.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti 
környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 
pályázat megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és mőszaki ellenıri tevékenység 
ellátójának kiválasztására közbeszerzési eljárás megindítása, valamint az ajánlattételi felhívás 
és ajánlati dokumentáció elfogadása. 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tiszaalpár Nagyközség 
szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és 
felszínalatti vizeinek megóvásáért KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázat” megvalósításához 
szükséges FIDIC mérnöki és mőszaki ellenıri tevékenység ellátására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindítását elrendeli, és az eljárást megindító ajánlattételi felhívást 
jóváhagyja, tudomásul véve és elfogadva, hogy a KSZ által elıírt módosítások a dokumentu-
mokban átvezetésre kerülnek. 
 

================ 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés térfigyelı rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan mőszaki ellenır  
                 megbízásáról (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A rendszer felszerelésre került, de Kopjás úr elég sok észrevételt tett a rögzítéssel, a rendszer 
a mőködésével kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy ilyen szakértıkben nem bıvelkedünk a 
településen, én csak köszönettel tartozok neki és a fiának, hogy ezt a munkát eddig is 
figyelemmel kísérték. Biztos vagyok benne, hogy a mőszaki átadásig és utána is felügyelik a 
rendszert. Megnyugtató mindenki számára, ha van egy kontrol, aki ezt számunkra 
megbízhatóan ellenırizni tudja és a késıbbiekben is az ellenırzésben folyamatosan részt tud 
venni.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a térfigyelı rendszer kiépítéséhez 
kapcsolódóan a mőszaki ellenır megbízásáról szóló elıterjesztést.  
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
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2/2012. (I. 12.) Kth. 
 
Elıterjesztés térfigyelı rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan mőszaki ellenır megbízásáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a tiszaalpári térfigyelı rendszer 
kiépítésének mőszaki szaktanácsadói, ellenırzési feladatai ellátására Kopjás Mihály egyéni 
vállalkozó 200.000,- Ft + Áfa egyösszegő átalányáras vállalkozási áron történı megbízásával 
egyetért és felkéri a polgármestert, hogy a tevékenység ellátásáról szóló vállalkozási 
szerzıdést kösse meg az önkormányzat nevében.  
 

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

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 18,40 órakor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                                  /:  Dr. Menyhárt Anett  :/ 
                             polgármester                                                            jegyzı 
 
 
 
 
                  /:  Kacziba Sándor  :/                                        /:  Dr. Csernus Tibor  :/ 
                  jegyzıkönyv-hitelesítı                                     jegyzıkönyv-hitelesítı 
 


