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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-9/2012. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 29-én 
               tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester 
                       Barna Sándor, Bartók István, Dr. Csernus Tibor, 
                       Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária, 
                       Dr. Vancsura Zoltán (7 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       Bársony Lajos aljegyzı 
                       
                       Külön meghívottak: 
 
                       Kontra György Trió Tv részérıl 
                       Bartucz István településüzemeltetı 
 
Bejelentéssel távollevı képviselık: Dr. Taricska Tibor, Csernák Csilla 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a Trió Tv munkatársait és nézıit. 18,15 órakor 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, jelen van 7 fı képviselı. 
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Dr. Csernus Tibor és Dr. Vancsura Zoltán képviselıket. 
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal 7 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra a kiküldött meghívó szerint. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 
      azonosító számú, „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település 
      vonzó természeti környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” címő 
      projektjének szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási építési közbeszerzési doku- 
      mentációjának elfogadására 
      Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
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2. Elıterjesztés iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás tárgyában 
      pályázat benyújtására 
      Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
3. Lakossági kérelem nyárfavirágzás megszüntetése tárgyában 
      Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 7 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat KEOP-1.2.0/2F/09-2010-
      0069 azonosító számú, „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és                     
      tisztítása a  település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszínalatti   
      vizeinek  megóvásáért” címő projektjének szennyvíz-elvezetési és   
      szennyvíztisztítási építési közbeszerzési dokumentációjának elfogadására  
      (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részletesen tárgyalta. Kétféle 
közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, az egyik a szennyvíztisztító telepre, a másik a 
szennyvízcsatorna hálózatra. Az elég terjedelmes anyagot a képviselıknek e-mailben küldtük 
meg. A lényege, hogy olyan legyen a közbeszerzési kiírás, amely az önkormányzat számára 
elınyös. Abban a tekintetben is, hogy a pályázó cég, aki elnyeri, annak megfelelı 
felkészültsége legyen, megfelelı garanciákkal rendelkezzen arra vonatkozóan, hogy ezt a 
beruházást el tudja végezni határidıre, megfelelı minıségben.  
A másik kritérium, hogy ez az önkormányzat számára lehetıleg a kiírtnál olcsóbb legyen, 
különös tekintettel a csatorna vonatkozásában. A tisztítómőnél pedig a hosszú távú 
mőködtetése legyen számunkra a legolcsóbb.  
Idıközben az alpolgármester úrtól érkezett egy szakértınek az észrevétele, amit a bizottsági 
ülésen az aljegyzı úr részletesen ismertetett. Ezt megküldtük a pályázatíró cégnek, a HBF 
Hungaricum Kft-nek, akik nyilván értékelni fogják és beépítik azt a részt, amit ebbıl 
fontosnak tartanak. Ami nem volt egyértelmő, azt egyértelmővé teszik.  
A lényeg, hogy két közbeszerzési dokumentum kerüljön fel az Energiaközponthoz elsı fokú 
elbírálásra és amennyiben ez ott átmegy, akkor újra vissza fog kerülni a HBF-hez, a végsı 
döntést ennek függvényében fogjuk meghozni.  
Annyi módosító javaslat volt a kiírással kapcsolatban, amit a bizottság egyöntetően 
támogatott, hogy a Képviselı-testület a szerzıdés módosítását kezdeményezze a HBF 
Hungaricum Kft-nél, abban a tekintetben, hogy a pályázatok hozzánk, Tiszaalpár 
Nagyközségi Önkormányzathoz érkezzenek be, illetve a pályázatok bontása is itt történjen.  
 
- Megkérem aljegyzı urat, ismertesse a szennyvíztisztító telepre és a csatornahálózatra 
vonatkozó határozat-tervezeteket. 
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Bársony Lajos, aljegyzı: 
 
A telepre vonatkozó és a csatornahálózatra vonatkozó határozat-tervezet szövege megegyezik, 
így csak a telepét ismertetném: 
 
 Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tiszaalpár Nagyközség 
szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és 
felszínalatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú 
pályázat keretében a szennyvíztisztító telep kivitelezıjének kiválasztására szolgáló közbeszer-
zési dokumentációt elızetesen elfogadja és egyetért annak ellenırzés, és felülvizsgálat 
céljából a Közremőködı Szervezet felé történı benyújtásával. A dokumentáció végleges 
elfogadásáról és az eljárás megindításáról KSZ megállapításainak ismeretében, az esetlegesen 
szükséges módosítási folyamat lezárásakor dönt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja, a Pénzügyi és Gazdasági bizottságon elhangzott módosítást arra 
vonatkozóan, hogy a HBF Huingaricum Kft-nél kezdeményezze a Képviselı-testület a 
szerzıdés módosítását abban a tekintetben, hogy a pályázatok a Tiszaalpár Nagyközségi 
Önkormányzathoz érkezzenek be, illetve a pályázatok bontása is itt történjen.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
73/2012. (III. 29.) Kth. 
 
„Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti 
környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat keretében a  kivitelezık kiválasztására vonatkozó 
közbeszerzési eljárásokban az ajánlatok leadása és felbontása helyszíne módosításának 
kezdeményezésérıl 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tiszaalpár Nagyközség 
szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és 
felszínalatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú 
pályázat keretében a kivitelezık kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásokban az 
ajánlatok leadása és felbontása helyszíne módosításának kezdeményezésével, amely szerint 
ezen közbeszerzési események Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat székhelyén (6066 
Tiszaalpár, Árpád tér 1.) történjenek, egyetért. 
Megbízza a Polgármestert, hogy a helyszín megváltoztatásának lehetıségét - mint a fenti 
közbeszerzési feladatok lebonyolításával megbízott szervezettel – a HBF Hungaricum Kft-vel 
együttesen vizsgálja meg, és amennyiben nincs akadálya,  a dokumentációk leadásának és 
bontásának helyszíne a fentiek szerint kerüljenek módosításra az ajánlati felhívásokban. 
 

=================== 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az aljegyzı úr által ismertetett szennyvízcsatorna-hálózatra vonatkozó 
határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
74/2012.(III. 29.) Kth. 
 
„Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti 
környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat keretében a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezıjének 
kiválasztására szolgáló közbeszerzési dokumentáció elızetes elfogadása 
 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tiszaalpár Nagyközség 
szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és 
felszínalatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú 
pályázat keretében a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezıjének kiválasztására szolgáló 
közbeszerzési dokumentációt elızetesen elfogadja és egyetért annak ellenırzés, és 
felülvizsgálat céljából a Közremőködı Szervezet felé történı benyújtásával. A dokumentáció 
végleges elfogadásáról és az eljárás megindításáról KSZ megállapításainak ismeretében, az 
esetlegesen szükséges módosítási folyamat lezárásakor dönt. 
 

=================== 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja az aljegyzı úr által ismertetett szennyvíztisztító telepre vonatkozó 
határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
75/2012.(III. 29.) Kth. 
 
„Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti 
környezetének, felszíni és felszínalatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0069 számú pályázat keretében a szennyvíztisztító telep kivitelezıjének 
kiválasztására szolgáló közbeszerzési dokumentáció elızetes elfogadása 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tiszaalpár Nagyközség 
szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és 
felszínalatti vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú 
pályázat keretében a szennyvíztisztító telep kivitelezıjének kiválasztására szolgáló közbeszer-
zési dokumentációt elızetesen elfogadja és egyetért annak ellenırzés, és felülvizsgálat 
céljából a Közremőködı Szervezet felé történı benyújtásával. A dokumentáció végleges 
elfogadásáról és az eljárás megindításáról KSZ megállapításainak ismeretében, az esetlegesen 
szükséges módosítási folyamat lezárásakor dönt. 

================= 
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2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás tárgyában 
                 pályázat benyújtására (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, egyetértett vele. A pályázat 
az iskolánál lévı tornacsarnoknak a felújítására vonatkozik. Tavaly pályázatot nyújtottunk be 
erre, de sajnos nem nyert. Idén újra kiírta a Belügyminisztérium, némi módosítással. 
Korábban döntött a testület, hogy újra benyújtjuk. Ezzel kapcsolatban a tervezıt felkértük, aki 
részletes tervezıi költségvetést készített. 
A bruttó bekerülési összeg 24.805.815,- Ft, melybıl a Belügyminisztériumtól kért vissza nem 
térítendı támogatás 19.844.652,- Ft összegő, 80 %-os mértékő, a fejlesztés megvalósításához 
szükséges önkormányzati önerı 4.961.163,- Ft összegő, 20 %-os mértékő. 
A beruházás keretében felújításra kerül a tornaterem tetıszigetelése, kicserélıdnek a 
tetıvilágítók, mely felújítási munkákkal a beázások megszőnnek, a hıszigetelés javul, a terem 
bevilágítása biztosítottá válik. A beruházásnak része a tornatermi szárny DNy-i oldalán 
akadálymentesített bejárat létesítése, 5 %-os lejtéső rámpa kialakításával a 
mozgáskorlátozottak részére.  
A határozat-tervezet tartalmazza, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-
testülete a pályázat elıkészítésének tárgyában felmerült a tervezıi költségvetés aktualizálását 
tartalmazó tervezıi feladatok ellátására 45.000,- Ft díjat biztosít a  2012. évi költségvetésének 
Felhalmozási célú tartalék keret terhére.   
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás tárgyában pályázat benyújtására szóló határozat-tervezetet.  
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
76/2012.(III. 29.) Kth. 
 
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás tárgyában pályázat benyújtása 
 

1. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat támogatási igényt nyújtson be az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 4/2012 (III.1) BM. rendelet alapján az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola és Könyvtár tornatermének felújítása tárgyában.  

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat képviselı-testülete a 4/2012. (III.1) BM. 
jogcímrendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja valamint 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint 
vállalja, hogy a tervezett fejlesztés megvalósításához igényelt 19.844.652,- Ft összegő 
80% os mértékő vissza nem térítendı állami támogatási igény felhasználása mellett, 
4.961.163,- Ft összegő 20%-os mértékő saját forrást biztosít 2012. évi 
költségvetésének Felhalmozási célú tartalék keret terhére.  
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat képviselı-testülete a 4/2012. (III.1) BM. 
jogcímrendelet szerinti támogatás felhasználásával megvalósuló beruházást a 
beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen – 
(a mőködtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával-) hasznosítja, a feladat-
ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartó jogát, nem 
állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli- 
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.  

 
2. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat képviselı-testülete a pályázat elıkészítésének 

tárgyában felmerült a tervezıi költségvetés aktualizálását tartalmazó tervezıi 
feladatok ellátására 45.000,- Ft díjat biztosít 2012. évi költségvetésének  Felhalmozási 
célú tartalék keret terhére.  

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

 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Lakossági kérelem nyárfavirágzás megszüntetése tárgyában 
                (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elızı évben kb. 60-70 tiszaalpári lakos kezdeményezte azoknak a nyárfáknak a kivágását, 
amelyek kora tavasszal „pöhöly hömpölygéssel” látják el a települést. Kellemetlenséget okoz 
és allergiás tüneteket vált ki. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, javaslata a 
következı:  
Az önkormányzat területén lévı nyárfákról készüljön el a felmérés, ami alapján kérjen be az 
önkormányzat árajánlatokat. A terep rendezése és az új fáknak az ültetése is képezze az 
árajánlat részét. A nyárfák kivágásáról az április végi, legkésıbb május eleji testületi ülésen 
tárgyaljon a Képviselı-testület.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
javaslatát a nyárfavirágzás megszüntetése tárgyában. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozza: 
 
77/2012. (III. 29.) Kth. 
 
Lakossági kérelem nyárfavirágzás megszüntetése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat területén lévı 
nyárfákról készíttessen felmérést, ami alapján kérjen be árajánlatokat. A terep rendezése és az 
új fáknak az ültetése is képezze az árajánlat részét.  
A nyárfák kivágásáról az április végi, legkésıbb május eleji testületi ülésen tárgyaljon a 
Képviselı-testület.  
 

================= 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 18,32 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


