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1.) Közbeszerzési eljárás eredménye  

 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 Tanácskozási joggal meghívott: dr. Szőcs Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
  
2. Egyebek, bejelentések 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 

68/2011. (V. 12.) számú határozat: Étkezési szolgáltatás biztosítása tárgyban lebonyolított közbeszerzési eljárás 
eredménye 
69/2011. (V. 12.) számú határozat: Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények átszervezésérıl 
állásfoglalás 
70/2011. (V. 12.) számú határozat: Katasztrófavédelmi Önsegélyezı Társulás – határozati javaslat elutasítása 
71/2011. (V. 12.) számú határozat: Katasztrófavédelmi Önsegélyezı Társulás – tagsági szándék megerısítése, 
támogatás megállapítása 
72/2011. (V. 12.) számú határozat: Országos Díjugrató Lovasverseny támogatása 
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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 12-én 17.00 órai 
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános ülésérıl 

 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 

 
Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester     

 Dr. Gubik Zoltán alpolgármester     
 Erıs Gábor  
 Bölcskei Jenıné        
 Salamon Lajos     
 Suplicz Attila     

                        Zuppon Andrea települési képviselık 
                           
Tanácskozási joggal jelen van: 
                        Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 

dr. Szőcs Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
  
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete rendkívüli nyilvános 
ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 
7 tagja jelen van, az ülést megnyitom.  
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület dr. Gubik 
Zoltán és Salamon Lajos települési képviselıt válassza meg.  
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl 
készülı jegyzıkönyv hitelesítıjének egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – dr. Gubik Zoltán és Salamon Lajos települési képviselıt megválasztotta. 
 
Javasolom, hogy a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv vezetıjének a Képviselı-testület 
Nyikosné Katzenberger Erikát fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl 
készülı jegyzıkönyv vezetıjének egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Nyikosné Katzenberger Erikát elfogadta. 
 
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendi 
pontjait a kiküldött meghívóval azonos tartalommal fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a rendkívüli nyilvános 
testületi ülés napirendi pontjait egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül 
– testületi ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta: 
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Napirendi pontok: 
 
 
1.) Közbeszerzési eljárás eredménye  
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 Tanácskozási joggal meghívott: dr. Szőcs Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
  
2.) Egyebek, bejelentések 

 
 

 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁS 

 
 
 

1.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYE  
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 Tanácskozási joggal meghívott: dr. Szőcs Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy Alap Község Önkormányzata „Étkeztetési 
szolgáltatás biztosítása az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Intézmény cecei, 
sáregresi és vajtai tagintézményeiben" tárgyban „a közbeszerzésekrıl" szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 251. § (2) bekezdése szerinti egyszerő közbeszerzési eljárást indított. Mivel 
Alap Község Önkormányzata a gesztora az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak, így a 
képviselı-testület feladata a közbeszerzési eljárás lefolytatása.  
Újra ki kellett írni a közbeszerzési eljárást, mert az elızı eljárás eredménytelen volt, mint az a 
képviselık elıtt ismert. A bírálóbizottság mai napon 16.30 órakor tartotta ülését.  
Felkérem jelenlévı dr. Szőcs Gábor közbeszerzési szakértıt tájékoztassa a képviselı-
testületet. 
 
 
dr. Szőcs Gábor hivatalos közbeszerzési szakértı: 
Polgármester Asszony által hivatkozott ajánlattételi felhívás 2011. április 21-én került 
megküldésre három ajánlattevı részére. Az ajánlattételi határidı lejártáig két darab 
ajánlattevı nyújtott be ajánlatot a beszerzés három része vonatkozásában. Az ajánlattevık 
nevét, székhelyét és az ajánlatok bírálati szempont szerinti értékelésre kerülı tartalmi elemét 
az ajánlatok bontásáról 2011. május 6-án készült jegyzıkönyv tartalmazza. Az ajánlatkérı 
hiánypótlási lehetıséget biztosított. A bírálóbizottság az ajánlatok átvizsgálását követıen 
megállapította, hogy az ajánlatevık ajánlatai tartalmaznak hiányosságokat, ezért hiánypótlási 
felhívás kiküldését javasolta, melynek határideje 2011. május 12. 13.00 óra volt. Az egyik 
ajánlattevı, a Csülök Bt. nyújtott csak be hiánypótlást, melyrıl a bírálóbizottság 
megállapította, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett, az ajánlata érvényes, 
mert az megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a Kbt.-ben foglalt 
feltételeknek.  
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Méhes Lajosné polgármester:  
Felkérem a bírálóbizottság elnökét, hogy ismertesse javaslatukat. 
 
Salamon Lajos bírálóbizottság elnöke: 
A bírálóbizottság döntési javaslata az „Étkeztetési szolgáltatás biztosítása az Alapi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsıde Intézmény cecei, sáregresi és vajtai tagintézményeiben" 
lefolytatott közbeszerzési eljárást illetıen az, hogy az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárást 
minısítse eredményesnek és az eljárás nyertesének a Csülök Bt-t hirdesse ki, tekintettel arra, 
hogy ajánlata érvényes és az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontok 
alapján a legkedvezıbb ajánlatot nyújtotta be.  
        
dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Május 31.-éig kell aláírni a szerzıdést?   
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület döntését követıen a következı lépés valóban a szerzıdés megkötése az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott idıpont szerint, mely május 31-ig lebonyolódik.    
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, határozati javaslatom az alábbi: Alap 
Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsıde intézmény tagintézményeiben, a Cecei Óvodában, a Sáregresi Óvodában valamint a 
Vajtai Óvodában étkezési szolgáltatás biztosítása tárgyban lebonyolított közbeszerzési 
eljárásról készített összegzést az ajánlatok elbírálásáról, és a bírálóbizottság javaslata alapján 
az eljárást eredményesnek minısíti és az eljárás nyertesének a Csülök Bt-t (8600 Siófok, 
Bajcsy Zs. u. 46-48., képviseli: Rutcz Csaba) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata 
érvényes és az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján a 
legkedvezıbb ajánlatot nyújtotta be.  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról 
készített összegzést az ajánlatok elbírálásáról a jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint 
elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az összegzést az 
ajánlatok elbírálásáról a felkért ajánlattevık részére küldje meg, a közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen a szerzıdést kösse meg. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: összegzés megküldésre 2011. május 12., szerzıdés megkötésére: 2011. május 26. 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

68/2011. (V. 12.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte az Alapi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény tagintézményeiben, a Cecei Óvodában, a Sáregresi 
Óvodában valamint a Vajtai Óvodában étkezési szolgáltatás biztosítása tárgyban 
lebonyolított közbeszerzési eljárásról készített összegzést az ajánlatok elbírálásáról, és a 
bírálóbizottság javaslata alapján az eljárást eredményesnek minısíti és az eljárás 
nyertesének a Csülök Bt-t (8600 Siófok, Bajcsy Zs. u. 46-48., képviseli: Rutcz Csaba) 
hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata érvényes és az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott bírálati szempont alapján a legkedvezıbb ajánlatot nyújtotta be.  
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról 
készített összegzést az ajánlatok elbírálásáról a jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint 
elfogadja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az összegzést az 
ajánlatok elbírálásáról a felkért ajánlattevık részére küldje meg, a közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen a szerzıdést kösse meg. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: összegzés megküldésre 2011. május 12.,  

      szerzıdés megkötésére: 2011. május 26. 
 
 

dr. Szőcs Gábor hivatalos közbeszerzési szakértı megköszönve az együttmőködést, az 

üléstermet 17.15 perckor elhagyta. 

 

 

2. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 
 

 a) Megyei Intézmények átszervezésérıl állásfoglalás kialakítása 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
A Fejér Megyei Közgyőlés Elnöke által az önkormányzatok részére írt levél tartalmát a Fejér 
Megyei Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények átszervezésének tervezésérıl a 
képviselık megkapták.  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés k) pontja 
értelmében a megyei önkormányzat az intézmények átszervezéséhez – amennyiben a 
szolgáltatás a települést is érinti – köteles beszerezni az érintett települési önkormányzat 
képviselı-testületének állásfoglalását.  
A dokumentum tartalmát a képviselık minden bizonnyal áttekintették, az egyes 
intézményekbe Alapról is járnak be gyerekek, az átszervezést többnyire az intézmények 
elhanyagolt állapotával, a költségtakarékossággal indokolja a megyei önkormányzat. Nem 
lehet veszteségesen mőködtetni az intézményeket, kompromisszumot kell keresni. Sajnos a 
gyermeklétszám drasztikusan csökken. 
Kérem a képviselık hozzászólását, észrevételeit.  
Miután kérdés, hozzászólás nincsen, határozati javaslaton a következı:  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte Fejér Megye Közgyőlése 
Elnökének 166-20/2011. számon érkezett a Fejér Megyei Önkormányzat által kezdeményezett 
intézményátszervezések összefoglalása 2011. címet viselı dokumentum tartalmát, mellyel 
kapcsolatban hivatkozással „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § 
(1) bekezdés k) pontjára az alábbi állásfoglalást alakította ki: 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Fejér Megyei Önkormányzat által 
kezdeményezett intézményátszervezések összefoglalása 2011. dokumentum tartalmával 
egyetért. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntést Fejér Megye 
Közgyőlésének Elnöke részére küldje meg. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 



 6

Határidı: azonnal 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

69/2011. (V. 12.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte Fejér Megye Közgyőlése 
Elnökének 166-20/2011. számon érkezett a Fejér Megyei Önkormányzat által 
kezdeményezett intézményátszervezések összefoglalása 2011. címet viselı dokumentum 
tartalmát, mellyel kapcsolatban hivatkozással „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. 
évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés k) pontjára az alábbi állásfoglalást alakította ki: 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Fejér Megyei Önkormányzat által 
kezdeményezett intézményátszervezések összefoglalása 2011. dokumentum tartalmával 
egyetért. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntést Fejér 
Megye Közgyőlésének Elnöke részére küldje meg. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 

 b.) Katasztrófavédelmi Önsegélyezı Társulás tagsági szándék megerısítése 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület tagjai megkapták a Fejér Megyei Védelmi Bizottság tájékoztatását a 
Katasztrófavédelmi Önsegélyezı Társulás 2010. évi tevékenységérıl. Mint mindannyiunk 
elıtt ismert az elmúlt év sajnos bıvelkedett kedvezıtlen idıjárási viszonyokban, szükséges 
volt a védekezési tevékenység az év folyamán többször is. A jelentéshez csatolt táblázatból 
látható, hogy Alap település utoljára 2003. évben fizetett be a Megyei Katasztrófa Alapba. A 
tájékoztatás tartalmazza, hogy a Katasztrófavédelmi Alapból a települések vissza nem 
térítendı és visszatérítendı támogatást kaphatnak.  
A Megyei Védelmi Bizottság valamint a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkája 
tekintetében is kedvezıek a tapasztalatok mind a megelızés, mind a kárelhárítás tekintetében. 
Az elmúlt évben településünk több alkalommal kapott helyszíni segítséget is.  
 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Milyen alapon mőködik ez a Társulás, kötelezı, vagy önkéntes? 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A Katasztrófavédelmi Önsegélyezı Társuláshoz történı csatlakozás, fizetési kötelezettség 
vállalása önkéntes, ez az önkormányzatok részére nem kötelezı. Azonban, ha az 
önkormányzat megerısíti tagságát a katasztrófa alapnál, nagyobb eséllyel számíthat 
támogatásra egy esetleges kárelhárításnál.  
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dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Javaslom, hogy a képviselı-testület a támogatás megállapítása mellett döntsön. Összesen 
mennyit kellett volna fizetni az elmúlt években?  
 
Salamon Lajos képviselı:  
A kimutatás szerint a nagyobb települések sem fizettek százezreket, nagyon nem kellene 
elrugaszkodni.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
2004. óta nem fizettünk hozzájárulást, 120.000 forint hat évre visszamenıleg, ha 20.000 
forintos átlaggal számolunk évente. A szándéknyilatkozatot évente meg lehet erısíteni, nem 
köti a képviselı-testületet a mostani döntés, csak 2011. évre. 2011. évre 50.000 forint 
befizetését javasolom a Katasztrófa Alapba. 
 
Suplicz Attila képviselı:  
A javaslat inflációkövetı.  
 
Salamon Lajos képviselı:  
Önkéntes. Alapszabály van?  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
A Társulástól rendszeresített adatlapon lehet a bekövetkezett káresemény megtérítéséhez 
segítséget kérni. A támogatás mértéke függ a káresemény költségeitıl, a társulás 
lehetıségeitıl, a tag belépési, fizetési hozzájárulásának nagyságától. Támogatás két módon 
valósulhat meg, vagy vissza nem térítendı támogatás adományozásával, vagy áthidaló 
kamatmentes kölcsön biztosításával.  
 
Erıs Gábor képviselı:  
A lakosságra is kiterjed?  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
Magánszemélyek ingatlanaiban bekövetkezett káresemények megtérítéséhez támogatást kérni 
nem lehet.  
 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Javaslok 60 ezer forintot.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Két határozati javaslat hangzott el, határozati javaslataimat a külön-külön terjesztem elı.  
A határozati javaslatom elsıként: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
megismerte a Fejér Megyei Védelmi Bizottság tájékoztatását a Katasztrófavédelmi 
Önsegélyezı Társulás tevékenységérıl. 
Alap Község Önkormányzata tagsági jogosultságát 2011. évre megerısíti a rendkívüli károk 
elhárítását támogató pénzügyi (katasztrófa) alapnál. 
Alap Község Önkormányzata vállalja, hogy 2100 fı állandó lakóinak száma alapján tagsági 
jogát megerısíti 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint befizetésével, amelyet átutal a pénzügyi 
(katasztrófa) alap részére 2011. június 30-ig a K&H Bank Fejér Megyei Önkormányzati 
Hivatal 10400889-49564957-48561038 számlaszámára (a közleményben szerepelı „Pénzügyi 
katasztrófa alap” szöveggel). 



 8

A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a pénzügyi alap támogatása kimondottan csak az 
önkormányzatot ért rendkívüli kár elhárításának költségtérítésére fordítható, nem kizárva a 
saját teherviselést, valamint a központi alapból történı visszatérítés igényét.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntést Fejér 
Megyei Védelmi Bizottság részére küldje meg. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2 igen 5 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
70/2011. (V. 12.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete azon határozati javaslatot, mely 
szerint a Katasztrófavédelmi Önsegélyezı Társulásnál Alap Község Önkormányzata 
tagsági jogosultságát 2011. évre megerısíti 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint befizetésével, 
nem támogatta.  
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Második határozati javaslaton a következı: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
megismerte a Fejér Megyei Védelmi Bizottság tájékoztatását a Katasztrófavédelmi 
Önsegélyezı Társulás tevékenységérıl. 
Alap Község Önkormányzata tagsági jogosultságát 2011. évre megerısíti a rendkívüli károk 
elhárítását támogató pénzügyi (katasztrófa) alapnál. 
Alap Község Önkormányzata vállalja, hogy 2100 fı állandó lakóinak száma alapján tagsági 
jogát megerısíti 60.000 Ft, azaz hatvanezer forint befizetésével, amelyet átutal a pénzügyi 
(katasztrófa) alap részére 2011. június 30-ig a K&H Bank Fejér Megyei Önkormányzati 
Hivatal 10400889-49564957-48561038 számlaszámára (a közleményben szerepelı „Pénzügyi 
katasztrófa alap” szöveggel). 
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a pénzügyi alap támogatása kimondottan csak az 
önkormányzatot ért rendkívüli kár elhárításának költségtérítésére fordítható, nem kizárva a 
saját teherviselést, valamint a központi alapból történı visszatérítés igényét.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntést Fejér 
Megyei Védelmi Bizottság részére küldje meg. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
71/2011. (V. 12.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a Fejér Megyei Védelmi 
Bizottság tájékoztatását a Katasztrófavédelmi Önsegélyezı Társulás tevékenységérıl. 
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Alap Község Önkormányzata tagsági jogosultságát 2011. évre megerısíti a rendkívüli 
károk elhárítását támogató pénzügyi (katasztrófa) alapnál. 
 
Alap Község Önkormányzata vállalja, hogy 2100 fı állandó lakóinak száma alapján 
tagsági jogát megerısíti 60.000 Ft, azaz hatvanezer forint befizetésével, amelyet átutal a 
pénzügyi (katasztrófa) alap részére 2011. június 30-ig a K&H Bank Fejér Megyei 
Önkormányzati Hivatal 10400889-49564957-48561038 számlaszámára (a közleményben 
szerepelı „Pénzügyi katasztrófa alap” szöveggel). 
 
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a pénzügyi alap támogatása kimondottan 
csak az önkormányzatot ért rendkívüli kár elhárításának költségtérítésére fordítható, 
nem kizárva a saját teherviselést, valamint a központi alapból történı visszatérítés 
igényét.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntést Fejér 
Megyei Védelmi Bizottság részére küldje meg. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

c) Támogatási kérelem Országos Díjugrató Lovasverseny rendezéséhez 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az „Arany János” Mezıgazdasági Szövetkezet a Tavasz major területén az elızı évekhez 
hasonlóan, 12. alkalommal rendez Országos Díjugrató Lovasversenyt május 21-én, melyhez 
kéri a Képviselı-testület lehetıségeihez mért támogatását.  
 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
200.000 forint támogatást javasolok. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az elhangzott javaslat függvényében ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete az „Arany János” Mezıgazdasági Szövetkezet által Alap 
Tavasz major területén 2011. május 21-én rendezett 12. Országos Díjugrató Lovasverseny 
rendezéséhez 200.000 Ft, azaz kettıszázezer forint támogatást biztosít, melynek forrását az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére biztosít. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a 
kérelmezıt értesítse. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
72/2011. (V. 12.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az „Arany János” Mezıgazdasági 
Szövetkezet által Alap Tavasz major területén 2011. május 21-én rendezett 12. Országos 
Díjugrató Lovasverseny rendezéséhez 200.000 Ft, azaz kettıszázezer forint támogatást 
biztosít, melynek forrását az Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosít. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a 
kérelmezıt értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Nem minden képviselı volt itt az elızı üléseken. Szeretném arra kérni a képviselıtársaimat, 
hogy a zárt ülésen elhangzottak ne menjenek ki a faluba. Nem úgy hallani vissza, mint ahogy 
elhangzott a zárt ülésen. Azért van zárt ülés, mert az azon tárgyalt napirendi pontok nem 
nyilvánosak. Kérek mindenkit ennek tiszteletben tartására.  
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom 
(17.45 óra). 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Nyikosné Katzenberger Erika  
           polgármester                                                                               körjegyzı 
 
 
 
 
 
        dr. Gubik Zoltán                                                                    Salamon Lajos  
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                         jegyzıkönyv hitelesítı 
 
 
 


