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Napirendi pont: 
 
1. Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására javaslat 

módosítása 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kállai Éva pályázati dokumentáció készítő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések: 
74/2009. (IV. 02.) számú határozat: Alapi Óvoda infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázat – 
forrásbiztosítás, pályázat benyújtására felhatalmazás /45/2009. (III. 30.) sz. határozat hatályon kívül helyezése/ 
75/2009. (IV. 02.) számú határozat: Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázat – 
forrásbiztosítás /36/2009. (III. 11.) sz. határozat, valamint azt módosító 47/2009. (III. 30.) sz. határozat hatályon 
kívül helyezése/ 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 02-án 17.00 órai 
kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme Alap Dózsa György u. 31. 
 
Jelen vannak: Méhes Lajosné  polgármester 
 Alpek János alpolgármester 
                            Erős István 
                            Erős Gábor  
  Salamon Lajos  
 Szopori György  
 Zuppon Andrea települési képviselők 
 
 
Meghívottak: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 Kállai Éva pályázati dokumentáció készítő 
  
Igazoltan távollévők:      Bölcskei Jenőné             
     Horváth József                                  
                                         Szabó János                          települési képviselők 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési 
képviselő közül 7 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.  
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Salamon Lajos és Erős Gábor 
képviselőket javasolja.  
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Salamon Lajos és Erős Gábor 
képviselőt 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  megválasztotta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyi 
javasolja.  
A Képviselő-testület az ülésről készülő jegyzőkönyv-vezető személyét – Kisariné Lukács 
Györgyit külön határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal elfogadta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pont 
figyelembevételével.  
A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontot – külön határozathozatal nélkül 
- 7 igen szavazattal, az alábbiak szerint elfogadta:  
 
Napirendi pont: 
 
1. Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására javaslat 

módosítása 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kállai Éva pályázati dokumentáció készítő 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 
 
1. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS 

FEJLESZTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JAVASLAT 
MÓDOSÍTÁSA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kállai Éva pályázati dokumentáció készítő 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismert a képviselő-testület előtt a napirend tárgyát képező pályázat anyaga és a felhívás 
feltételrendszere. Tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy Cece tegnap döntötte el, 
hogy kiveszi az eszközfejlesztésre fordítható reá eső részét és csak a fűtéskorszerűsítést 
hagyja benne a pályázatban.  
 
Kállai Éva tervező: 
Elnézést kér, hogy a képviselő-testületet újra össze kell hívni, mivel Cece úgy döntött, hogy 
eszközbeszerzésre nem pályázik. Közbeszerzés határán volt eddig is a pályázat, április 1-jétől 
nyílt közbeszerzést kell lefolytatni. Cece fűtéskorszerűsítést hajt végre, és így a két pályázat 
meghaladja a közbeszerzési határt. Az óvoda tekintetében a támogatási összeg nő, ugyanakkor 
a hozzá szükséges saját erő változatlan marad.  Többlet összeget a  beton 
csúszásmentesítésére vagy páraelszívó, vagy a közüzemi rendszer leválasztására lehetne 
fordítani.  
Az Óvoda esetében a támogatási igény 8.996.400 forinti helyett 10.000.000 forint lenne, az 
önerő változatlan 1.692.600 forint, a projekt megvalósításának összege 11.692.600 forintra 
módosulna.  
 
Szopori György képviselő: 
Megkérdezi a rendszer leválasztása azt mindent takar?  
                                                                                                                                                                                                                                                    
Kállai Éva tervező: 
A képviselő úr válaszára elmondja, hogy villany, gáz szétválasztását az óvoda és konyha 
között meglátása szerint ebből a pénzből megoldható.  
A nem támogatható költségek megosztása a pályázaton belül bruttó értékben a pályázatírási 
költség, a tervezés, a műszaki ellenőrzés és a projektmenedzsment költsége összesen: 
581.490.-Ft. Támogatható költségek saját önerővel 1.111.111.-Ft. Saját erő mindösszesen: 
1.692.601.-Ft. 
 
Salamon Lajos képviselő: 
Átlépjük a nyílt közbeszerzési kiírás határát, a pályázatban a közbeszereztetés összege benne 
van?  
 
Kállai Éva tervező: 
A pályázatban nincs benne, külön kell kezelni.           
A társulásban résztvevő óvodák pályázatát egybe kell számítani. Az adott beruházásokra 
össze kell adni. Ha mind a kettő pályázat nyer az iskola és óvoda is, és ha lesz még bármilyen 
pályázat, javasolja, hogy azokat is egybeszámítsák. Az egybeszámítási kötelezettség miatt a 
nyílt közbeszerzési eljárást végig kell csinálni. Nagyjából egyszerre elkezdődhet az óvoda és 
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az iskola infrastrukturális fejlesztése, ha mind a kettőnek ismerjük a feltételeit. Lehet külön – 
külön is kezelni a beruházásokat, illetőleg azokkal kapcsolatos teendőket. Egy közbeszerzés 
lebonyolítási költsége 800.000.-forint körül van.  
 
Salamon Lajos képviselő:  
Megkérdezi, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a pályázaton felül ez még plusz költségként fog 
jelentkezni?  
 
Kállai Éva tervező: 
Azért kellene egybeszámítani, hogy csak egyszer kelljen megfizetni a nyílt közbeszerzési 
eljárás összegét. Egy jól előkészített dokumentációt kell készíteni, hogy ne legyenek gondok, 
problémák, hogy minden hatékonyan, szabályosan működjön. Kevesebb legyen a támadási 
felület.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Elmondja, ha ezt bevállalják, akkor 1 millió forintot nyernek, de kidobnak 800. 000.-Ft-ot. 
Dühösen reagált, megjegyezte, hogy Cece jól átvágott bennünket. 
 
Kállai Éva tervező: 
Egyébként is átcsúsztak a határon, a képviselő-testület számára ez sajnos kötelezettség. Az-az 
eset is előfordulhat, hogy - ő miattuk lett a költségvetés átlépve – a tárgyalási pozíció Alapnak 
kedvez. 
Rövid a rendelkezésre álló idő, akkor üljenek le a megosztásról tárgyalni, ha a pályázat nyert. 
Javasolja, hogy a két önkormányzat közösen fogadjanak műszaki ellenőrt, projekt menedzsert. 
Nem látja akadályát, hogy ne lehessen ezt megszervezni. Szakértőnek meg kell szakérteni, 
Cece összes beruházását, és Alap összes beruházását. Nem tud választ adni arra, hogy a 
társulásnál, hogyan kell közbeszerzést lebonyolítani.  
 
Salamon Lajos képviselő:  
Elmondja, ha a társulás készíti a pályázatot szerinte, akkor a társulásnak is kellene a 
közbeszerzést lebonyolítani.  
 
Kállai Éva tervező: 
Szerinte, ha a társulás adja be a pályázatot, akkor társulásnak kell lebonyolítani a 
közbeszerzést.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Megkérdezi, hogy Cecét mi kötelezte, hogy megváltoztatta a pályázatot? Mit szólna, ha most 
neki kellene rendkívüli képviselő-testületi ülést tartania.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Elmondja, hogy nem tudja az okát, hogy Cece miért így döntött, de biztos, hogy megvolt a 
miértje. Cecén három épületben van az óvoda.  
 
Salamon Lajos képviselő: 
Ilyen eset plusz kiadásokat jelent. Egy millió forintot kapunk, de x összeget, meg ki kell adni. 
  
Kállai Éva tervező: 
Alap iskola felújítására 8 millió forintot pályáz, amihez szükséges saját önerő 1. 160.000.- 
forint. Ez az összeg a bejárati portál, nyílászáró cseréjét jelenti.   
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Erős István képviselő:    
Azt kérdezi, hogy a hőhíd mentesítés mit jelent? 
 
Kállai Éva tervező: 
Elmagyarázza, hogy külső és belső hőmérsékletből adódó páralecsapódás kivédésére szolgál. 
 
Erős István képviselő:   
Véleménye szerint, ha az egész falat nem szigetelik le, a hő híd megmarad.  
   
Méhes Lajosné polgármester 
Ismerteti a napirend tárgyát képező határozati javaslatokat, mind az óvoda, mind az iskola 
tekintetében. Kéri, hogy a képviselő-testület tagjai a határozatokról külön-külön szavazzanak.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
74/2009. (IV. 2.) számú határozata 

 
I.  Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok 
beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. 
(II. 26.) ÖM rendelet (továbbiakban: ÖM rendelet) szerint meghirdetett 
felhívásra az Alapi Óvoda (7011 Alap, Vörösmarty u. 7.) infrastrukturális 
fejlesztésére 10.000.000.- forint támogatási igény megjelölésével. 

 
II.  Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat 

keretében benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 11.692.600 forint 
összegben vállalja, melyhez szükséges önerőt, 1.692.600.- forintot az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetése felhalmozási kiadásainak terhére 
biztosítja. 

 
III.  Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az ÖM rendeletben 

meghirdetett felhívásra a pályázatot Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-
Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás székhelytelepüléseként, mint 
az Alapi Óvoda felügyeleti szerve nyújtja be.  

 
IV.  A pályázat a székhelyintézmény – 7011 Alap, Vörösmarty u. 7. – valamint 

a Cecei Óvoda, mint az egyik tagintézmény – 7013 Cece, Deák F. u. 35. – 
infrastrukturális fejlesztésére irányul. A pályázat keretében 
megvalósítandó pályázati projekt teljes bekerülési költsége: 22.803.711.- 
forint, melyből  
- az Alapi Óvoda fejlesztésének bekerülési költsége: 11.692.600.- forint, 
- a Cecei Óvoda fejlesztésének bekerülési költsége: 11.111.111.- forint. A 
fejlesztés településekre eső önrészét a két pályázó társult település saját 
önkormányzatának 2009. évi költségvetése terhére testületi határozatban 
vállalta. 
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A Képviselő-testület ezen határozatával egyidejűleg Alap Község Önkormányzat 
45/2009. (III. 30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. április 3. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
75/2009. (IV. 2.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet szerint 
meghirdetett felhívásra az Cecei Iskola Alapi iskola tagintézménye (7011 Alap, Béke 
u. 12.) infrastrukturális fejlesztésére 8.000.000.- forint támogatási igény 
megjelölésével. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat keretében 
benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 9.160.000 forint összegben vállalja, 
melyhez szükséges önerőt, 1.160.600.- forintot az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetése felhalmozási kiadásainak terhére biztosít. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg 36/2009. (III. 11.) számú határozatát valamint ezen 
határozatát módosító 47/2009. (III. 30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a 
határozatról a pályázatot benyújtó Cece Nagyközség Önkormányzatát értesítse.  
 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17.50 órakor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 Méhes Lajosné Nyikosné Katzenberger Erika  
 polgármester                   körjegyző 
 
 
 Salamon Lajos      Erős Gábor  
             jegyzőkönyv hitelesítő                                                  jegyzőkönyv hitelesítő 


