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Nagyközségi Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 657/2013. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 06-án 
               tartott rendkívüli ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester, 
                       Dr. Taricska Tibor alpolgármester, 
                       Barna Sándor, Csernák Csilla, Dr. Csernus Tibor, 
                       Gyıri István, Dr. Puliusné Sárdi Mária (7 fı) 
                       Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
                       
                       Külön meghívottak: 
 
                       Németh Péter pályázati referens 
                       Szentirmay Tamás újságíró 
 
A jegyzıkönyv mellékletét képezı jelenléti ívtıl eltérıen (ami tévesen került aláírásra) 
Kacziba Sándor képviselı, Weisz Tamás pályázatíró és Benkó Ádám pályázatíró nem vettek 
részt az ülésen. 
 
Bejelentéssel távollevı képviselık: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 19,03 órakor megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
határozatképes, a 7 fıbıl 6 fı szavazóképes. Mivel Gyıri István képviselı nem adta le a 
vagyonnyilatkozatát, ezért képviselıi jogait nem gyakorolhatja. 
 
A mai ülés rendkívüli képviselı-testületi ülés, így csak a meghívóban szereplı napirendi 
pontok megtárgyalására kerül sor. 
 
- Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 

1. Elıterjesztés a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati konstrukció 
önkormányzati projektjének benyújtása tárgyában 

 Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
Elıadó: Németh Péter pályázati referens,  

 Benkó Ádám pályázatíró 
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2. Elıterjesztés „Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szennyvízelvezetése és 
tisztítása a település vonzó természeti környezetének felszíni és felszín alatti 
vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-1.2.0/2F/09-2010-00069 számú 
pályázat FIDIC Sárga könyve szerinti vállalkozói szerzıdés Tiszaalpár 
szennyvíztisztító telep építési munkáinak kivitelezésére irányuló közbeszerzési 
tanúsítvány elfogadására 

 Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Borsos Botond HBF Hungaricum Kft. közbeszerzési tanácsadója 
 
3. Elıterjesztés a Csongrádi Homokhátsági Regionális Zrt-ben lévı tulajdonunk 
       vagyonkezelésbe adásáról 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat, amelyeket a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság részletesen megtárgyalt. 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 6 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül, 1 fı nem szavazott – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati konstrukció  
                 önkormányzati projektjének benyújtása tárgyában 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Németh Péter pályázati referens, 
                  Benkó Ádám pályázatíró 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Épületenergetika pályázat benyújtására eredetileg 5 épületrıl volt szó, amelybıl 2 kiesett. Így 
a Polgármesteri Hivatal, a Mővelıdési Ház és a gyermekorvosi rendelı épülete kerülhet 
pályázatra.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú 
pályázati konstrukció önkormányzati projektjének benyújtásáról szóló határozat-tervezeteket. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 1 fı nem 
szavazott – az alábbi határozatokat hozza: 
 
26/2013. (II.06.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 
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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete kiegészítés és módosítás 
nélkül elfogadja az Önkormányzat és a B & W Tender Plus Kft. közötti szerzıdés 
módosítását az elıterjesztettek szerint, a Képviselı-testület felkéri Dr. Vancsura István 
polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt szerzıdést írja alá. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

 

1. dr. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 

3. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 

4. Németh Péter pályázati referens 

5. irattár 

============= 
 
 
27/2013. (II.06.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 48.§ (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következı döntést hozta: 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat pályázatot nyújtson be a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú jogcímre a 
„Tiszaalpár Nagyközség középületeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrások bevonásával” címő és tárgyú projektjének megvalósítása érdekében. 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete „Tiszaalpár Nagyközség 
középületeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrások bevonásával” 
címő és tárgyú pályázatának megvalósítási helyszíneiként az alábbi önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokat hagyja jóvá: 

· Árpád Mővelıdési Ház, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 10. 2., hrsz.1395 
· Polgármesteri Hivatal, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 10. 2., hrsz.1395 
· Gyermekorvosi rendelı, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 1. 1., hrsz.493/1 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete „Tiszaalpár Nagyközség 
középületeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrások bevonásával” 
címő és tárgyú pályázatának megvalósításához melynek a támogatás szempontjából 
elismerhetı bekerülési (elszámolható) költsége 123.478.463,- Ft, 18.521.770,- Ft összegő, 
15% mértékő önerıt biztosít saját forrásként 2013. évi költségvetése terhére KEOP 
forrásból származó 104.956.693,- Ft összegő 85% mértékő támogatást igényelve. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja, hogy a tervezett 
beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezıen 123.478.463,- Ft. 

Melléklet: Módosított vállalkozói szerzıdés-tervezet 
  Mőszaki leírás 
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Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Vancsura István polgármester 
 
 
 
 
Határozatról értesül: 

 

6. dr. Vancsura István polgármester 

7. Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatokkal megbízott köztisztviselı 

8. Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 

9. Németh Péter pályázati referens 

10. B & W Tender Plus Kft. 

11. irattár 

 

=============== 
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés „Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szennyvízelvezetése és  
                 tisztítása a település vonzó természeti környezetének felszíni és felszín alatti 
                 vizeinek megóvásáért” megnevezéső KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 számú 
                 FIDIC Sárga könyve szerinti vállalkozói szerzıdés Tiszaalpár szennyvíz- 
                 tisztító telep építési munkáinak kivitelezésére irányuló közbeszerzési tanúsít- 
                 vány elfogadására 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Németh Péter pályázati referens, 
                   Benkó Ádám pályázatíró 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság a 3 pályázó közül az OMS 
Környezetvédelmi Kft. pályázatát értékelte a legkedvezıbbnek és javasolja a Képviselı-
testületnek elfogadásra. 
 
 - Szavazásra bocsátja a „Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település 
vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” c. KEOP-
1.2.0/0F/09-2010-0069 pályázat megvalósításához szükséges FIDIC Sárga könyv szerinti 
szennyvíztisztító telep építési munkáinak kivitelezésére irányuló lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapításáról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, 1 fı nem 
szavazott – az alábbi határozatot hozza: 
 
28/2013. (II.06.) Kth. 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tiszaalpár Nagyközség 
szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és 
felszín alatti vizeinek megóvásáért” c. KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázat 
megvalósításához szükséges FIDIC Sárga könyv szerinti szennyvíztisztító telep építési 
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munkáinak kivitelezésére irányuló lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tiszaalpár Nagyközség 
szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és 
felszín alatti vizeinek megóvásáért” c. KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0069 pályázat 
megvalósításához szükséges FIDIC Sárga könyv szerinti szennyvíztisztító telep építési 
munkáinak kivitelezésére irányuló 2007-2013 programozási idıszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
42. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárást lezáró döntés csak akkor hozható 
meg, ha a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Fıosztálya az eljárás 
lefolytatását ellenırizte és errıl szabályossági tanúsítványt állított ki. A jogszabályban 
elıírt ellenırzés lefolytatása megtörtént, a tanúsítvány kiállításra került és ennek 
eredményérıl szóló tájékoztatót elfogadja a Képviselı-testület és hozzájárul a 
kihirdetett nyertessel (OMS Környezetvédelmi Kft.) való szerzıdés megkötéséhez. 
 
Határidı: 2013. február 28. 
Felelıs: Dr. Vancsura István 
 

Határozatról értesül: 

1. Vancsura István polgármester 

2. Spádáné Dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 

3. Igazgatási csoportvezetı 

4. Vagyongazdálkodási csoportvezetı 

5. HBF Hungaricum Kft. 

6. Irattár 

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

 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Csongrádi Homokhátsági Regionális Zrt-ben lévı tulajdonunk 
                 vagyonkezelésbe adásáról 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy rövid elıterjesztést kapott a Képviselı-testület arra vonatkozóan, hogy a 2008-ban 
megkötött vagyonkezelési és vagyonhasznosítási szerzıdés pontosításaként fogadja el, hogy 
2034-ig a megadott helyrajzi számmal a Csongrádi Homokhátsági Regionális Zrt-ben lévı 
tulajdonát vagyonkezelésbe adja.  
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen azt javasolta, hogy ebben a 
napirendben a döntés legyen elhalasztva a jövı heti testületi ülésre, ezt a javaslatát fenntartja.  
Indoka: Nem állt elég idı rendelkezésre a 2008-as szerzıdés átnézésére, illetve az érintett Zrt. 
tagokkal nem volt konzultálva ez ügyben.  
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- Szavazásra bocsátja, hogy a Csongrádi Homokhátsági Regionális Zrt-ben lévı tulajdonunk 
vagyonkezelésbe adásáról a jövı heti Képviselı-testületi ülésen szülessen döntés. 
 
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, 1 fı nem 
szavazott – nem fogadta el a javaslatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a Csongrádi Homokhátsági Regionális Zrt-ben lévı tulajdonunk 
vagyonkezelésbe adásáról szóló elıterjesztést, mely szerint adja vagyonkezelésbe a 
Képviselı-testület 2034-ig a meghatározott helyrajzi számú önkormányzati területeket. 
 
A Képviselı-testület 1 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, 1 fı nem 
szavazott – nem fogadta el az elıterjesztést. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli Képviselı-testületi ülést 19,15 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                              /:  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna  :/ 
              polgármester                                                                  aljegyzı 
 


