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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 25/2014. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 9-én 

tartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak:  
Dr. Vancsura István 
Barna Sándor 
Bolláné Csernák Csilla 
Győri István 
Kacziba Sándor 
Dr. Puliusné Sárdi Mária 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna 

Polgármester 
Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke 
Ügyrendi Bizottság elnöke 
Képviselő 
Képviselő 
Képviselő 
Aljegyző 

 
Külön meghívottak:  
Herczegné Bálint Katalin    Vagyongazdálkodási csoportvezető 
Bartucz István     Településüzemeltető munkatárs 
Bodor Ádám     Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
Szentirmay Tamás    Tiszaalpári Hírmondó, újságíró 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett: 
Dr. Csernus Tibor    Képviselő 
   
Bejelentéssel távollevők: 
Dr. Taricska Tibor    Alpolgármester 
Dr. Vancsura Zoltán    Képviselő 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 16:50 órakor megállapította, hogy a Képviselő-
testület határozatképes, jelen van 6 fő. 
Szavazásra bocsájtotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét, 6 igen szavazattal elfogad-
ta a Képviselő- testület. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Napirendi pont: 
Előterjesztés az ÁROP-1.A.5. Tiszaalpár szervezetfejlesztése” című pályázati konst-
rukció közbeszerzési eljárásának ajánlattételi dokumentációja tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István, polgármester 
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2. Napirendi pont: 
Előterjesztés a Településgazdálkodási Kft. vezetőjének pályáztatása tárgyában 
Előterjesztés: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István 
 

3. Napirendi pont: 
Előterjesztés a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvény-
társasággal kötött szerződés felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 

 
_____________________ 

 
1.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés az ÁROP-1.A.5. Tiszaalpár szervezetfejlesztése” című pályázati 
konstrukció közbeszerzési eljárásának ajánlattételi dokumentációja tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Barna Sándor, a bizottság elnöke 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Közbeszerzési Szabályzat miatt kellett rendkívüli Képviselő- testületi ülést összehívni és 
valószínűleg még kell ezen kívül is tárgyalnunk az Árop pályázat kapcsán. Az elmúlt ülésen a 
közbeszerzési szakértő került kiválasztásra, megbízásra, jelen pillanatban pedig a pályázat 
lebonyolítójának közbeszerzési ajánlattételi dokumentációjának elfogadása a lényeg.  
A projekt támogatási összege 20 millió Ft, jelen közbeszerzési eljárás nyertesének támogatási 
összege 10 millió Ft.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Javasolta, hogy a pályázatbontás helyszíne Tiszaalpár legyen, csak abban az esetben tudja 
támogatni az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Aggályait fejezte ki az ajánlati dokumentációval kapcsolatban (nettó ajánlat és tartalma mi-
att). 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Barna Sándor képviselő módosított indítványával kiegészítve szavazásra bocsájtotta a napi-
rendi pontot. A Képviselő- testület 5 igen, 1 tartózkodással elfogadta a napirendi pontot. 
 
1/2014. (I.09.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.5-2013-2013-
0010 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárásának ajánlattételi dokumentációjá-
nak elfogadásáról 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat Közbeszerzési Szabályzatának V. 1. c. pontja értelmében az ajánlattételi doku-
mentációt megtárgyalta és elfogta azzal a módosítással, hogy a beadott pályázati dokumentá-
ciók bontása Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatánál legyen.  
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Felkéri a közbeszerzési szakértőt, hogy az ajánlattételi felhívást küldje ki és folytassa le a 
közbeszerzési eljárást. 
 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
Határidő: értelemszerű 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Cellár József közbeszerzési tanácsadó 
6. Irattár 

__________________________ 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Településgazdálkodási Kft. vezetőjének pályáztatása tárgyában 
Előterjesztés: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az elmúlt időben szerzett tudomást a lemondó nyilatkozatról. Véleménye szerint dönteni kell 
a Képviselő- testületnek milyen jövőt is szán a Településgazdálkodási Kft.- nek és ügyvezető-
jének. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a nyilatkozat egyoldalú, nem kell elfogadni vagy visszauta-
sítani valamint elmondta, hogy a jogszabályok adnak olyan lehetőséget a gazdasági társasá-
gok részére, hogy a lemondó nyilatkozatot követően 30 vagy 60 nappal kötelezhesse az ügy-
vezetőt a további munkára.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Egyetértett az aljegyző asszony szavaival, és a polgármester úr kijelentésére reagálva elmond-
ta, hogy semmi meglepő dolog nincs a lemondó nyilatkozat elkészülésével hiszen a szeptem-
beri Felügyelő bizottsági ülésen hangzott el aláírásának szükségessége és minden tag támogat-
ta. 
A képviselő úr az években visszament 2 évre mikoris javasolta a Településgazdálkodási Kft. 
feloszlatását, de akkor meggyőzték a további folytatásról a szennyvízberuházással várt mun-
kával érvelve.  
Tolmácsolva Dr. Csernus Tibor és saját maga véleményét javasolta: 
2014. február 12-i Képviselő- testületi ülésre a Településgazdálkodási Kft. készítse el a végel-
számoláshoz szükséges elszámolást és indítsa el a végelszámolási eljárást. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyongazdálkodási csoport vezetője kérésének megfele-
lően a Kft. jelenlegi helyzetének utánajárt és tájékoztatta, hogy 2 fontos kintlévősége van az 
Önkormányzatnak a Kft. irányába: 
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1. tagi kölcsön, melynek visszafizetési határideje 2013. december 31-el lejárt, 5 millió Ft. 
2. tagi kölcsön, melyből a Kft. részére a gépek megvásárlására kaptak, még ma sem ke-

rültek kifizetésre 
Elmondta, hogy a Kft-nek átadott önkormányzati feladatok elvégzéséért összegen bruttó 
177.000,- Ft-ot számlázott le. Jelen pillanatban nem tud felelősséget és garanciát vállalni a 
visszafizetésre. A végelszámolás feltétele a 0,- Ft-ra való kiegyenlítés, addig míg nem fizeti 
vissza a tartozását addig nem fog tudni végelszámolást kezdeményezni. 
Kérdést indított az ügyvezető felé: Miért most adja be lemondó nyilatkozatát mikor valószí-
nűsíthető, hogy veszteséges a Kft? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szintén ezt a kérdést teszi fel csak alternatívákat is add, esetleg az ügyvezető a hibás vagy a 
Felügyelőbizottság, esetleg a Képviselő-testület? 
Nem tudja mi vezetett ideáig, hogy a feloszlatásán tanakodik a Képviselő- testület. A számok 
azt mutatják, hogy fejlődik csak nem olyan lendülettel mint várták.  
Javasolja folytassák tovább a Kft. támogatását és ne most számolják mikor kezd profitot ter-
melni. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A Felügyelőbizottsági ülésen még minden jelenlévő egyetértett a nyilatkozat elkészítésével és 
aláírásával. A pályázat kiírása ellen szól minden, véleménye szerint lenne aki elvállalná az 
ügyvezetői posztot, de annyi fizetésért mint amennyit jelenleg az ügyvezető kap nettó 80-90 e 
Ft-ot, évekig fizetni csak kidobás és jelenleg nem áll úgy a Kft, hogy ki tudná termelni.  
Javasolja a jelenlévőknek, hogy bízzák meg a Hivatalt dolgozzák ki a Kft. jelenlegi pénzügyi 
helyzetét és akkor meglátják hogyan döntsenek. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Elmondta, hogy ha eddig nem tudott a Kft. árbevételt termelni akkor is realizálni kell a költ-
ségeket. A Képviselő- testület nem felelős a témában, mivel részt sem vehet a Felügyelőbi-
zottsági üléseken, ha 3 évig nem tudta a tagi kölcsönt visszafizetni akkor fel kell számolni. 
Senki nem irányította a Kft. dolgait és ez lett a legnagyobb probléma.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A számlán jelenleg 3 millió Ft van. A problémáról beszélni kell, mert február 28-a után ügy-
vezető nélkül marad a Kft. 
Bolláné Csernák Csilla, képviselő: 
 
Van jövője a Kft-nek? 
Bodor Ádám, Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője: 
 
A decemberi hónapban nem dolgozott a Kft., de januárra végig van munkája.  
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
A számlázással kapcsolatos problémákat érzi a legnagyobb problémának. A februári ülésre 
válasszák szét konkrétan az önkormányzat és a Kft. feladatait számlázástól kezdve minden 
téren, míg nincs letisztázva addig nem mennek semmire.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselő- testület már döntött a feladatok szétosztásáról, a baj a munkák utáni számlázás-
sal van. Ha az új ügyvezető kérdéséről nem születik döntés akkor a jogszabály által adta lehe-
tőséggel élni kell.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Az ügyvezetői döntést a február 12-i ülésen hozzuk meg.  
 

A Képviselő- testület 16:56 órakor szünetet rendelt el. 

A Képviselő- testület 16:59 órakor az ülést folytatta. 

 

Győri István, képviselő: 
 
A képviselő úr lát fantáziát a Kft. fellendítésében egy jó vezetőséggel a háta mögött. 
 

Dr. Csernus Tibor, képviselő 17:01 órakor megérkezett az ülésre. 

 
A polgármester úr tájékoztatta az ülés közben érkező képviselőt az eddig elhangzottakról. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A 60 napos hosszabbításnak akkor látja értelmét, ha van egy vészforgatókönyv, amivel fel 
lehet lendíteni a gazdasági társaságot, nem ragaszkodik a felszámoláshoz.  
Véleménye szerint a könyvelő képes lesz a Kft. jelenlegi pénzügyi helyzetéről beszámolót 
készíteni melynek tükrében tud dönteni a Képviselő- testület a további működésről.  
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Javaslatot tett a határozat- tervezetére: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy kerüljön előkészítésre a 
soron következő Képviselő- testületi ülésére a Településgazdálkodási Kft. pénzügyi beszámo-
lója és a Képviselő-testület, mint alapító azon ismeretek függvényében döntsön a Település-
gazdálkodási Kft. működésének továbbfolytatásáról vagy a végelszámolás megindításáról 
illetve a végelszámoló kijelöléséről. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Barna Sándor képviselő által tett javaslatot szavazásra bocsájtotta. A Képviselő- testület 6 
igen, 1 tartózkodással elfogadta a napirendi pontot. 
 
2/2014. (I.09.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településgazdálkodási Kft. 
további működéséről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy kerüljön előkészítésre a 
soron következő Képviselő- testületi ülésére a Településgazdálkodási Kft. pénzügyi beszámo-
lója és a Képviselő-testület, mint alapító azon ismeretek függvényében döntsön a Település-
gazdálkodási Kft. működésének továbbfolytatásáról vagy a végelszámolás megindításáról 
illetve a végelszámoló kijelöléséről. 
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Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. Bodor Ádám Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
6. irattár 

 

______________________________ 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal kötött szerződés felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szerződés tervezet a folyamatban lévő csatornarákötésekre vonatkozik. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
Kérdése, hogy a100.000,- Ft/m2/nap+Áfa a lakossági célú felhasználásra is vonatkozik vagy 
csak a nem lakossági célúra? 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Mikor járt le az előző? Meddig fog tartani a jelenlegi? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A szerződés részletesebb áttanulmányozása szükséges a részletekhez, de eléggé sürgetős hi-
szen a csatornahálózat kiépítése ez évben befejeződik. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
A Viziközmű Társulat ülésén elhangzott, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. jóváhagyása és ellenőrzése 
nélkül nem is lehet a csatornahálózatra rákötni. 

 

A Képviselő- testület 17:32 órakor szünetet rendelt el. 

A Képviselő- testület 17:50 órakor az ülést folytatta. 

 
A szünet közben távozott Bolláné Csernák Csilla képviselő, Herczegné Bálint Katalin vagyon-
gazdálkodási csoportvezető, Bartucz István településüzemeltető munkatárs, Bodor Ádám Te-

lepülésgazdálkodási Kft. ügyvezetője. 
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Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
A képviselő úr a szünet ideje alatt utánajárt a szerződés mely területre vonatkozik, melyet 
megerősítette Dr. Vancsura István polgármester is, aki a szünet ideje alatt telefonos utánakér-
dezett. 
A szerződés a nem lakossági célú felhasználókra vonatkozik.  
Kérte, hogy a határozat- tervezetbe és a szerződésben is kerüljön rögzítésre a következő mon-
dat: 
„Törvényi rendelkezésének megfelelően a nem lakossági célú felhasználók részére szóló köz-
műfejlesztési hozzájárulásra vonatkozik jelen szerződés.” 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Dr. Csernus Tibor  képviselő által tett javaslatot szavazásra bocsájtotta. A Képviselő- testület 
4 igen, 2 nem szavazattal elfogadta a napirendi pontot. 
 
3/2014. (I.09.) Kth. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a BÁCSVÍZ Víz és Csator-
naszolgáltató Zrt.- vel kötendő víziközmű- fejlesztési hozzájárulásról szóló szerződésről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete a BÁCSVÍZ Víz és Csatorna-
szolgáltató Zrt.- vel kötendő víziközmű- fejlesztési hozzájárulásról szóló szerződés aláírását 
támogatja azzal a kikötéssel, hogy legyen foganatosítva a szerződés pontjai között a követke-
ző mondat: 
„Törvényi rendelkezésének megfelelően a nem lakossági célú felhasználók részére szóló köz-
műfejlesztési hozzájárulásra vonatkozik jelen szerződés.” 
 
 
Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Határozatról értesül: 

1. Dr. Vancsura István polgármester 
2. Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
3. Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető  
4. Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
5. BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 
6. irattár 

 
Mivel több napirendi pont nem volt, a rendkívüli Képviselő-testületi ülést 17:55 órakor bezár-
ta. 
 

K.m.f. 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                             /:  Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna  :/ 
                    polgármester                                    aljegyző 
 


