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Alap Község Önkormányzata 
7011 Alap, Dózsa György utca 31. 
℡ 25/221-102, � 25/220-370 � titkar.aphiv@invitel.hu 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

2011. JÚLIUS 5-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI 
 NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 

 
 
 
 
 

Napirendi pontok:  

 

1. Tájékoztatás pályázatokról  
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kállai Éva projektmenedzser 
 

2. Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv 
elfogadása 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné, Király László 
intézményvezetık 
 

3. Bejelentések, egyebek 
 
 
 
 
 
 

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 
88/2011. (VII. 5.) számú határozat: Elnyert pályázat óvodára – közbeszerzés lebonyolításának elıkészítése 
89/2011. (VII. 5.) számú határozat: Elnyert pályázat óvodára –  kivitelezés elıkészítésére, mőszaki ellenırzésre 
forrásbiztosítás 
90/2011. (VII. 5.) számú határozat: KEOP-6.1.0/A/09-11 kódszámú pályázat - „Fenntartható életmódot és az 
ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” címő 
felhívásra pályázat benyújtása, forrásbiztosítás 
91/2011. (VII. 5.) számú határozat: Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv elfogadása 
92/2011. (VII. 5.) számú határozat: Szent Imre kápolna építtetésére forrás biztosítása 
93/2011. (VII. 5.) számú határozat: Vízmőtelep riasztó berendezésének felújítása 
94/2011. (VII. 5.) számú határozat: Polgármester kizárása döntéshozatalból  
95/2011. (VII. 5.) számú határozat: Polgármester szabadságának engedélyezése 
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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 

Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 5-én 18.00 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 települési képviselık                           

  
Igazoltan távollévı:  
  Zuppon Andrea települési képviselı      
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
                        Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
Meghívott jelenlévık:  
  Kállai Éva pályázatíró, projektmenedzser  
  Havasi János építész  
  Pekarek Istvánné óvodavezetı 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésén 
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 6 
tagja jelen van, az ülést megnyitom. Zuppon Andrea képviselı jelezte, hogy elfoglaltsága 
miatt nem tud jelen lenni az ülésen. 
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület Bölcskei 
Jenıné települési képviselıt és Suplicz Attila 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 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Bölcskei Jenıné és Suplicz Attila települési képviselıt megválasztotta. 
 
Javasolom, hogy a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv vezetıjének a Képviselı-testület 
Kisariné Lukács Györgyit fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl 
készülı jegyzıkönyv vezetıjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta. 
 
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak 
szerint fogadja el: 
1. Tájékoztatás pályázatokról  
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Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kállai Éva projektmenedzser 

2. Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv elfogadása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné, Király László intézményvezetık 

3. Bejelentések, egyebek 
Ha más napirendi javaslat nincs, kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontjait egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül - 
javaslat szerint elfogadta.  
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1. TÁJÉKOZTATÁS PÁLYÁZATOKRÓL  
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kállai Éva projektmenedzser 

 
 

a) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatok 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011. (III. 9.) BM. rendelet alapján a 
társulásos formában mőködı alapi és sáregresi óvodára, az alapi és cecei általános iskolára, 
valamint a családsegítı helyiség kialakítására az orvosi rendelıknél. 
Az óvodákra és az iskolákra benyújtott pályázatok kedvezı elbírálásban részesültek, Alap 
Község Önkormányzata 22.477 ezer forint támogatásban részesül, melybıl a Sáregresi 
Tagóvoda felújítására 16.200 ezer forint a támogatás, az Alapi Óvoda főtéskorszerősítésére és 
födémszigetelésére 6.277 ezer forint támogatás jut. Sáregresnek 1.800 ezer forint, Alapnak 
697.444 forint önrészt kell vállalnia.  
Az iskola tekintetében az Alapi Tagiskola 5.931 ezer forintot, a Cecei Általános Iskola 15.953 
ezer forintot nyert támogatásként.  
A Minisztérium az Államkincstáron keresztül értesített a támogatási szerzıdés aláírásának 
idıpontjáról, amely az elmúlt héten mind Cece, mind Alap által megtörtént. Felkérem a 
projektet irányító Kállai Évát, hogy adjon tájékoztatást az elnyert pályázattal kapcsolatban. 
 
Kállai Éva pályázatíró, projektmenedzser: 
Tekintettel arra, hogy az óvodákat érintıen gesztor Alap Önkormányzata, jelen esetben csak 
az óvoda tekintetében tájékoztatnám a testületet. A tervezett, azaz a pályázaton igényelt és a 
jóváhagyott támogatás összege nem egyforma. A tervezett, igényelt összeg 9.300 ezer forint 
helyett 6.277 ezer forint támogatást ítéltek meg a pályázat elbírálásánál. A megítélt 
alacsonyabb összegő támogatás maga után vonja az önerı csökkenését is, ami 930 ezer forint 
helyett 697.444 forint. A tervezett és a kapott támogatás között megközelítıleg 3 millió a 
különbség. A beruházás lebonyolítása közbeszerzési eljárás lebonyolítását vonja majd maga 
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után. Mindenképpen lényegesnek tartom egy alapos, a valósághoz leginkább közelítı 
költségbecslés elkészítését.   
 
Havasi János építész: 
A költségvetés becslésénél célszerő lenne egy főtési kiviteli tervet készíteni a tényleges 
költségvetés alapjaként. Meg kell vizsgálni azt az esetet, hogy a konyha – mivel a pályázatba 
beépítésre került az óvoda és a konyha közüzem szétválasztása – gázzal való főtése 
megmaradna, és csak az óvoda lenne a pellet kazánnal főtve. A képviselı-testületnek el kell 
dönteni, hogy több önerıt biztosít, vagy a támogatott összeget használja fel, de kevesebb 
munkát tud elvégezni.  
 
Kállai Éva pályázatíró, projektmenedzser: 
Tekintettel arra, hogy jelenleg az építési beruházás igen kevés, elképzelhetı, hogy 
alacsonyabb árajánlatok érkeznek majd be. Elképzelhetı, hogy alacsonyabb összegbıl is meg 
lehet valósítani a teljes pályázati célt, de nagy hangsúlyt kell fektetni az elıkészítı 
dokumentációkra, a költségek legjobb megbecslésére, a beruházás tartalmi kiírására.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
El kell dönteni, hogy mit akarunk, milyen cél akarunk megvalósítani. Az óvodában a 
melegvíz ellátás biztosítása gázbojlerbıl történik. 
 
Kállai Éva pályázatíró, projektmenedzser: 
Miután a támogatási szerzıdés is tartalmazza, elızetesen a tetı szigetelésével is számolni kell, 
ezt is bele kell venni.  
Elképzelhetı, hogy pár százezer forinttal magasabb lesz a költségvetés, de az is elıfordulhat, 
hogy belefér. Van egy kis megtakarítás, mert az önkormányzat a tervezett 930 ezer forint 
önrész elfogadásáról már hozott döntést, ami helyett a jelenlegi támogatás mellett csak 697. 
444 forintot kell vállalni, így a különbség - 232.556 forint - plusz forrásként figyelembe 
vehetı.  
 
Erıs Gábor képviselı:  
Mit takar a födém szigetelése? 
 
Havasi János építész: 
A födém szigetelésére 10 centiméter vastagságú üveggyapot paplan betervezését jelenti. 
 
Erıs Gábor képviselı:  
Az óvoda betonfödémes, nem tudom, hogy betonpárkányos-e. Ha igen, akkor azt is illik 
beszigetelni. Célszerő körbeburkolni.  
 
Kállai Éva pályázatíró, projektmenedzser: 
Nagyon határozottan meg volt kötve, hogy meddig nyújtózkodhat az önkormányzat a pályázat 
benyújtása során, mely befolyásolta a mőszaki tartalmat is.  
  
Erıs Gábor képviselı:  
Az óvodában a gázkazán mellé lehet vegyes tüzeléső kazánt is betenni? 
 
Havasi János építész: 
Igen, a gáztüzeléső kazán mellé vegyes tüzeléső kazánt be lehet tenni, megengedik a 
hatóságok. Megnéztem, a hely is elegendı hozzá. 
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Erıs Gábor képviselı:  
A tőzoltóság a gázkazán, és a pellet kazán mellé megengedi, hogy a tüzelni valót is ott 
tárolják, egy helyiségben legyen? Mi tartozik a szerelési költségbe, a csırendszer kicserélése 
is?  
    
Havasi János építész: 
A tervezési szakaszban meg lett kérdezve a hatóság, és engedélyezik. A költségvetésbe a 
pellet kazán, a hozzá kapcsolódó beszerelési anyagok tartóznak bele, a csırendszer, a 
radiátorok nem.     
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Van egy keret, amibe szeretnénk beleférni. Kompromisszumos megoldást kell keresni.     
 
Kállai Éva pályázatíró, projektmenedzser: 
A födém szigetelésénél is a legolcsóbb szigetelı anyaggal kalkuláltunk. Meghívásos 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, Sáregressel együtt. Nem kötelezı, de lehet egy 
kivitelezı is, de lehet mind a két településen más kivitelezı az eljárás eredményeként. 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása tekintetében ajánlat szerint a képviselık által már ismert 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó dr. Szücs Gábor 180 ezer forint nettó árért vállalná az 
eljárás lebonyolítását. Az önkormányzatok a támogatás arányában fizethetik ki a 
közbeszerzési tanácsadó munkadíját. Egy közbeszerzési eljárás két részre is bontható, ami 2 
árajánlatot jelent. Javasolom a képviselı-testületnek, hogy egy közbeszerzési eljárást írjon ki 
a sáregresi beruházással együtt, mint gesztor. Sáregresnek engedélyköteles építési engedélyt 
kell kérnie.  
Annak érdekében, hogy ne keljen minden egyes fázisban összeülnie a képviselı-testületnek 
javasolnám, hogy most határozzanak a tervezıi megbízásról, a közbeszerzési eljárás 
megindításáról, a mőszaki ellenır megbízásáról.  
Az iskola tekintetében is hasonló helyzet állna fel. Bruttó 6.590 ezer forint összegő beruházást 
tudunk lebonyolítani. Javasolnám a képviselı-testületnek, hogy mivel Cece a gesztor adjon 
felhatalmazást a polgármesternek a szükséges egyeztetések lefolytatására 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Cece is aláírta a támogatási megállapodást. A főtést a három épülettel nem tudjuk kialakítani, 
a tornaszobáig nem tudjuk kivitelezni.  
 
Kállai Éva pályázatíró, projektmenedzser: 
Mezıgazdasági jellegő településen élnek. A növények főtési energiáját ki lehetne használni. A 
pellet kazán is alkalmas az alternatív anyagok tüzelésére.  
 
Suplicz Attila képviselı:  
A faluban már egy vállalkozó megpróbálta, hogy a szalmát briketté alakította. Bele is törött a 
bicskája. Nem úgy megy, hogy nekiállok, és már hasznot is hoz. A szalmának szinte az egész 
éves tárolását kell megoldani, hogy jó tüzelıanyagot tudjanak elıállítani. Ész nélkül nem 
megy.     
 
Kállai Éva pályázatíró, projektmenedzser: 
A kazánban mindennel lehet tüzelni, nem csak a pellettel, hanem a szénnel, a fával is.  
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Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Gratulálok a pályázat elnyeréséhez. Az elhangzottakkal egyetértek, elfogadásra javasolnám a 
képviselı-testület tagjainak, úgy ahogy elhangzott.  
Azokat a 100 ezreket a költségek esetén be kell vállalni. Támogatni kell, s bízzuk a 
szakemberekre.  
 
Méhes Lajosné polgármester:        
Ismertetem a beruházás megvalósításával kapcsolatban beszerzett ajánlatok tartalmát 
(jegyzıkönyvhöz csatolva). Úgy látom, hogy a Képviselı-testület a csökkentett támogatás 
ellenére is a beruházások mellett foglalt állást. A beruházás közbeszerzésköteles, Salamon 
Lajos, Bölcskei Jenıné és Zuppon Andrea elızetes nyilatkozataik alapján a közbeszerzési 
bíráló bizottságban tisztség betöltését vállalták. 
Határozati javaslatom elsıként az alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011. (III. 
9.) BM rendelet alapján benyújtott és eredményesen elbírált pályázata lévén támogatási 
szerzıdést kötött a Belügyminisztériummal.  
I. A társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésére, felújítására kötött támogatási szerzıdés alapján, melynek keretében az Alapi 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) főtéskorszerősítése és 
födémszigetelése, valamint a Sáregresi Tagóvoda (7014 Sáreges, Kossuth út 12.) felújítása 
valósítható meg; a Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert a 
lebonyolítandó közbeszerzési eljárás elıkészítésére. A Képviselı-testület felhatalmazza 
Méhes Lajosné polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítására szerzıdést kössön 
dr. Szücs Gábor Ügyvédi Irodával (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 34. V/24., 
képviseli: dr. Szücs Gábor ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó) jegyzıkönyvhöz 
csatolt ajánlat szerint egyszáznyolcvanezer forint plussz áfa díjért, melynek költségeit 
beruházás arányosan Alap és Sáregres települések viselik önkormányzataik költségvetése 
terhére. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a közbeszerzési eljárási díj rá esı 
részét az Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
II. A közbeszerzés lebonyolításához a Képviselı-testület az alábbi összetétellel Bíráló 
Bizottságot választ: 
Bíráló Bizottság elnöke: Salamon Lajos 
Bíráló Bizottság tagjai: Bölcskei Jenıné 
        Zuppon Andrea települési képviselık. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

88/2011. (VII. 5.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján 
benyújtott és eredményesen elbírált pályázata lévén támogatási szerzıdést kötött a 
Belügyminisztériummal.  
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I. A társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésére, felújítására kötött támogatási szerzıdés alapján, melynek keretében az 
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) 
főtéskorszerősítése és födémszigetelése, valamint a Sáregresi Tagóvoda (7014 Sáreges, 
Kossuth út 12.) felújítása valósítható meg; a Képviselı-testület felhatalmazza Méhes 
Lajosné polgármestert a lebonyolítandó közbeszerzési eljárás elıkészítésére. A 
Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására szerzıdést kössön dr. Szücs Gábor Ügyvédi Irodával (székhelye: 
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 34. V/24., képviseli: dr. Szücs Gábor ügyvéd, hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó) jegyzıkönyvhöz csatolt ajánlat szerint egyszáznyolcvanezer 
forint plussz áfa díjért, melynek költségeit beruházás arányosan Alap és Sáregres 
települések viselik önkormányzataik költségvetése terhére. Alap Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete a közbeszerzési eljárási díj rá esı részét az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
 
II. A közbeszerzés lebonyolításához a Képviselı-testület az alábbi összetétellel Bíráló 
Bizottságot választ: 
Bíráló Bizottság elnöke: Salamon Lajos 
Bíráló Bizottság tagjai: Bölcskei Jenıné 
        Zuppon Andrea települési képviselık. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
Méhes Lajosné polgármester:        
Határozati javaslatom másodsorban: I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011. (III. 
9.) BM rendelet alapján benyújtott és eredményesen elbírált pályázata lévén a csökkentett 
mértékben megítélt támogatás ellenére is meg kívánja valósítani a tervezett beruházásokat 
mind az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıdét érintıen. 
II. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) 
főtéskorszerősítése és födémszigetelése beruházás megvalósítását illetıen a Képviselı-testület 
a szükséges tervdokumentációk elkészítésével bruttó háromszáz-hetvenötezer forint 
összegben, a mőszaki ellenırzési feladatok elvégzésével bruttó egyszáznyolcvanhétezer-
ötszáz forint összegben a T3 Mérnöki Iroda Kft-t (székhelye: Székesfehérvár, Alvinci köz 1., 
cégj. száma: 07-09-014918/7, képviseli: Havasi János) bízza meg, melynek forrását az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. A Képviselı-testület 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert az e tárgyban készült szerzıdés aláírására. 
III. A Képviselı-testület felhatalmazza továbbá Méhes Lajosné polgármestert, hogy a 
hivatkozott BM rendelet alapján az Alapi Általános Iskolára benyújtott és elnyert pályázattal 
kapcsolatos beruházás kivitelezése tekintetében a gesztor önkormányzattal, Cece Község 
Önkormányzatával a szükséges egyeztetéseket, az elıkészítı munkálatokat folytassa, melynek 
eredményérıl a Képviselı-testületet folyamatosan tájékoztassa. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

89/2011. (VII. 5.) számú határozata 
 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl 
szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján benyújtott és eredményesen elbírált 
pályázata lévén a csökkentett mértékben megítélt támogatás ellenére is meg 
kívánja valósítani a tervezett beruházásokat mind az Alapi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsıdét érintıen. 

 
II. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) 

főtéskorszerősítése és födémszigetelése beruházás megvalósítását illetıen a 
Képviselı-testület a szükséges tervdokumentációk elkészítésével bruttó 
háromszáz-hetvenötezer forint összegben, a mőszaki ellenırzési feladatok 
elvégzésével bruttó egyszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint összegben a T3 
Mérnöki Iroda Kft-t (székhelye: Székesfehérvár, Alvinci köz 1., cégj. száma: 
07-09-014918/7, képviseli: Havasi János) bízza meg, melynek forrását az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. A 
Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert az e tárgyban 
készült szerzıdés aláírására. 

 
III. A Képviselı-testület felhatalmazza továbbá Méhes Lajosné polgármestert, 

hogy a hivatkozott BM rendelet alapján az Alapi Általános Iskolára (7011 
Alap, Béke utca 12.) benyújtott és elnyert pályázattal kapcsolatos beruházás 
kivitelezése tekintetében a gesztor önkormányzattal, Cece Község 
Önkormányzatával a szükséges egyeztetéseket, az elıkészítı munkálatokat 
folytassa, melynek eredményérıl a Képviselı-testületet folyamatosan 
tájékoztassa. 

 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
 
 
Kállai Éva és Havasi János a részvételt megköszönve, az üléstermet elhagyja. 
 
 
 

b) Élelmiszerbank 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Önkormányzatunk 2011. január hónapban pályázatot nyújtott be a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület„Élelmiszerbank adományszétosztási együttmőködés 2011” címmel hirdetett 
pályázatára. A projekt célja, hogy a kiíró 2011-es évre vonatkozóan együttmőködési 
megállapodásokat kössön partnerszervezetekkel, melynek keretében a Magyar 
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Élelmiszerbank Egyesülettıl, annak raktáraiban térítésmentesen átvett élelmiszereket a 
szerzıdı szervezetek az általuk gondozott rászorulóknak juttatják el ingyenes adomány 
formájában.  
A pályázatunkat elfogadták, az együttmőködési megállapodást az egyesülettel megkötöttük.   
Magyar Élelmiszerbank Egyesület kiemelten közhasznú non-profit szervezet, amely az 
információgyőjtés és publicitás eszközeivel kapcsolatot kíván teremteni az országunkban 
található élelmiszerfeleslegek és az arra rászorulók között, így próbálva meg enyhíteni a 
szegénység és az éhezés problémáján. 
Az egyesület tevékenysége, azaz az élelmiszerek győjtése és elosztása négy alapelven 
nyugszik: az Élelmiszerbank Egyesület a mindenkori élelmiszerbiztonsági elıírások 
legteljesebb betartása mellett összegyőjti a mezıgazdasági felesleget, az élelmezésügyi 
szektor többlettermelését, a technikai vagy kereskedelmi okból nem forgalmazható 
élelmiszereket és a lakosság, illetve a vállalatok által felajánlott élelmiszer-adományokat. 
Az Élelmiszerbank az összegyőjtött élelmiszer-adományokat minden ellenszolgáltatás, térítés 
nélkül, ingyenesen adja át a rászorulókkal kapcsolatban álló karitatív, szociális 
szervezeteknek. Az egyesület non-profit alapon, felelıs és aktív szolidaritás által vezéreltetve 
végzi tevékenységét. Mőködésének költségeit ezért elsısorban harmadik személyek által 
nyújtott adományokból és támogatásokból finanszírozza, tevékenységében pedig elsıbbséget 
élvez a közremőködık önkéntes, ellenszolgáltatás nélkül végzett munkája. Az egyesületet 
jóakarók, önkéntesek, valamint különbözı lelki és humánus szempontok által vezérelt 
szervezetek éltetik és motiválják. 
Az Élelmiszerbank a szervezetek közti elosztás során igyekszik az egyenletes és méltányos 
elosztás elveit követni, elsıdlegesen a rászoruló ellátottak létszáma, demográfiai jellemzıi, 
életkörülményei és az ellátás módja alapján. 
Visszatekintés a 2010. évi együttmőködésre: 
Önkormányzatunk 2010. évben is pályázott az Egyesület felé, melynek keretében 2010. évben 
két alkalommal tudtunk a rászoruló családok számára élelmiszeradomány osztani.  
- 2010. július 6-8. osztási idıpontban 790 fı részesült az adományból, kiosztásra került 260kg 
kristálycukor, 1800 kg liszt, 700 kg, tészta, 320 kg háztartási keksz.     
- 2010. november 17-19. osztási idıpontban 834 fı részesült az adományból, kiosztásra került 
800kg liszt, 2000kg tészta, 864 kg háztartási keksz. 
2011. évi együttmőködés:  
Az önkormányzat már megkapta a szállítási elıjegyzést a következı élelmiszeradományra, 
melyet 2011. július 19-én lehet átvenni a Szigetszentmiklósi Gyártelepen.  
A kiosztás 2011. július 25. és 26. napján történik. 
Az adomány keretében kapunk 1600 kg lisztet, 2688 kg 4 tojásos spagettit, 276,48 kg gabonás 
omlós kakaós kekszet.  
A kiosztási listák felülvizsgálatát most végezzük (ki kell venni, az elhunytakat, azokat, akik 
már nem rászorulók, nem segélyezettek) de elıreláthatólag most is kb. 800 személy tud 
részesülni az élelmiszerekbıl, melyet igyekszünk a rászorulók minél szélesebb körére 
kiterjeszteni.   
 
 

c) Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.11/10/1. számú „Nevelési-
oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek 
támogatása” 

 
Méhes Lajosné polgármester:  
A pályázat több település együttmőködését igényeli, önrésszel nem jár. Tájékoztatom a 
képviselıket, hogy a pályázat keretében kézilabda, röplabda, labdarúgás, néptánc-népi 
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játékok szakkör tevékenység megvalósítására nyújtottak be pályázatot, amit el is nyertek. 
A tevékenység célja a testi fejlıdés-érés támogatása, az ellenálló képesség, edzettség 
fejlesztése, az ortopédiai elváltozások megelızése. Egységes életmódra, ügyességre, 
magabiztosságra való nevelés. A célcsoport 7-14 éves korú gyermekek. A tervezett 
alkalmak heti 2x1 óra 2 féléven keresztül, összesen 80 alkalom. A sportnál 1 fı edzı 
képesítéssel rendelkezı szakember, a szakkör alkalmainak teljes idıtartama alatt, a 
néptánc-népi játékok szakkörnél 1 fı néptánc-pedagógusképesítéssel rendelkezı 
szakember, a szakkör alkalmainak teljes idıtartama alatt. A tervezett tevékenység 15 db 
kézilabdát, 2 darab kézilabda kaput, 15 darab röplabdát, röplabdahálót és 
tartóállványzatot, 10 darab focilabdát, 2 darab kapu háló eszközöket kap. A  néptánc 
szakkör magnót kap. A játékban való aktív részvétel, törekvés a csapat munkára, a 
szabályok ismerete és betartása a cél.  
 
 

b) KEOP-6.1.0/A/09-11 kódszámú pályázat - „Fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, 
informálás, képzés)” 

 
Méhes Lajosné polgármester:  
Tájékoztatom a képviselıket, hogy a KEOP-6.1.0/A/09-11 kódszámú felhívás alapján 
lehetıség van a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı 
kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) címő pályázati lehetıséggel élni.  
A pályázat keretében 80 tanuló átlaglétszámot számolva a támogatás mértéke 4.808.900 Ft, 
melyhez 5% önerıt kell vállalnia az önkormányzatnak 253.100 Ft értékben. Ismertetem a 
pályázat tartalmát. 
A pályázat elıkészítése keretében elkészült megbízási szerzıdés és együttmőködési 
megállapodás tartalmát ismertetem (jegyzıkönyvhöz csatolva). Kérem a képviselı-testület 
támogatását. 
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
„A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok 
(szemléletformálás, informálás, képzés) címmel megjelent pályázati felhívásra”. Lesz–e 
valaki, aki meg is tartja? 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A pályázat a képzések megtartására irányul külsı, illetıleg belsı elıadók bevonásával. Az 
egyszáz ezer forintos pályázati díj a pályázat közremőködı szervezet általi befogadása, és 
pozitív elbírálása esetén válik esedékessé. 
Alap község önkormányzata vállalja a pályázat beadását követıen - annak sikeres bírálata 
esetén - a projekt teljes ideje alatt a rendezvényen résztvevı diákok rendelkezésre állását.  
 
Suplicz Attila képviselı:  
Akkor azt jelenti, hogy 350 ezer forintba kerül nekünk. Szerintem bevállalható.  
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Gondolom, hiteles személy végezheti olyan, akinek meg van a szakmai képesítése.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az ECKE vállalja a pályázat megvalósításában az elıadások, csoportfoglalkozások 
megvalósításához, a projektmenedzserrel, és a pénzügyi vezetıvel szemben támasztott 
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feltételeknek megfelelı szakemberek, demonstrációs anyagok, nyomtatványok biztosítását az 
iskola számára. Vállalja a rendezvények során szükséges tárgyi és humán erıforrások 
biztosítását, a rendezvényszervezéssel, kapcsolatos tevékenységeket (elıadók, hirdetések, 
médiumok, büfé, versenyek elismerésének biztosítása és egyéb a projekttel kapcsolatos 
tevékenységek). 
Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot 
nyújt be a KEOP-6.1.0/A/09-11 kódszámú, „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) címmel 
megjelent pályázati felhívásra 4.808.900 Ft támogatási igény megjelölésével, melyhez 
szükséges önrészt 253.100 Ft összegben a Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetése pénzmaradványa terhére biztosítja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásáról gondoskodjon, továbbá a jegyzıkönyv mellékletéhez csatolt tartalmú - a 
pályázat tárgya tekintetében készült –  
a) megbízási szerzıdést az Easy Learning Hungary Kft-vel (székhelye: 1114 Budapest, 
Villányi út 8., adószáma: 10367326-2-43, képviseli: Nagy Zsolt István ügyvezetı igazgató) és 
b) együttmőködési megállapodást az Easy Learning Hungary Kft-vel (1114 Budapest, 
Villányi út 8., adószáma: 10367326-2-43, képviseli: Nagy Zsolt István ügyvezetı igazgató) 
valamint az Európai Civil Koordinációs Egyesülettel (2001. Szentendre Pf.:309., adószáma: 
181311866-1-41, képviseli: Trombitás Gábor orsz. elnök)  
megkösse.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

90/2011. (VII. 5.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a KEOP-
6.1.0/A/09-11 kódszámú, „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönzı kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” 
címmel megjelent pályázati felhívásra 4.808.900 Ft támogatási igény megjelölésével, 
melyhez szükséges önrészt 253.100 Ft összegben a Képviselı-testület az Önkormányzat 
2011. évi költségvetése pénzmaradványa terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásáról gondoskodjon, továbbá a jegyzıkönyv mellékletéhez csatolt tartalmú - a 
pályázat tárgya tekintetében készült –  
a)  megbízási szerzıdést az Easy Learning Hungary Kft-vel (székhelye: 1114 

Budapest, Villányi út 8., adószáma: 10367326-2-43, képviseli: Nagy Zsolt István 
ügyvezetı igazgató) és  

b)  együttmőködési megállapodást az Easy Learning Hungary Kft-vel (1114 
Budapest, Villányi út 8., adószáma: 10367326-2-43, képviseli: Nagy Zsolt István 
ügyvezetı igazgató) valamint az Európai Civil Koordinációs Egyesülettel (2001. 
Szentendre Pf.:309., adószáma: 181311866-1-41, képviseli: Trombitás Gábor 
orsz. elnök)  

megkösse.  
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Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
 

d) Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Tájékoztatom a képviselıket, hogy a közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásra 
benyújtott pályázat alapján az Önkormányzat 170 ezer forint támogatásban részesül, mely 
a Mővelıdési Ház technikai, mőszaki eszközállománya, berendezési tárgyai gyarapítására 
használható fel. 
 
Erıs Gábor képviselı:  
Mire lehet költeni ezt a pénz?  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Technikai eszközökre, berendezési tárgyakra, mőszaki eszközökre.  
 
 
 
 

2. KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS 

INTÉZKEDÉSI TERV ELFOGADÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné, Király László intézményvezetık 
 
 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat az intézkedési terv részeként meghatározza a gyermekek, tanulók 
esélyegyenlıségét szolgáló intézkedéseket, azaz elkészíti közoktatási esélyegyenlıségi 
intézkedési tervét. A TÁMOP pályázat keretében elkészült az intézkedési terv felülvizsgálata, 
melyet a képviselık megkaptak és a dokumentum átfogja az Óvodai Intézményfenntartó 
valamint az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás valamennyi egységét. Hivatkozott 
jogszabály 105. § (2) bekezdése szerint a hazai és a nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási 
célú pályázatokon való részvétel feltétele, hogy a helyi önkormányzat, a társulás rendelkezzen 
közoktatási esélyegyenlıségi tervvel. A pályázatok elbírálásánál - az elıírt feltételek megléte 
esetén - elınyben kell részesíteni azt a közoktatási intézményt fenntartó társulást, amelynek 
tagjai között olyan önkormányzat is található, amely szerepel a hátrányos helyzető települések 
jegyzékén, továbbá azt a közoktatási intézményt fenntartó települést és társulást, amelynek az 
illetékességi területén a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók összes 
gyermekhez, tanulóhoz viszonyított aránya eléri a huszonöt százalékot. Megkérdezem a 
jelenlévı Pekarek Istvánné óvodavezetıt kíván-e hozzászólni? 
 
Pekarek Istvánné óvodavezetı: 
Köszönöm nem, az anyagot ismerjük, részvételünkkel készült. 
 
 



 13

Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, határozati javaslatom az alábbi: Alap 
Község Önkormányzata Képviselı-testülete – hivatkozással a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésére - Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Község 
Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása Közoktatási Esélyegyenlıségi 
Helyzetelemzés és Intézkedési Terv dokumentumot jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint 
megvitatta és elfogadta, a dokumentum aláírására Méhes Lajosné polgármestert 
felhatalmazza. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 

 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

91/2011. (VII. 5.) számú határozata 
 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – hivatkozással a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésére - Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-
Vajta Község Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása Közoktatási 
Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv dokumentumot jegyzıkönyvhöz 
csatolt tartalom szerint megvitatta és elfogadta, a dokumentum aláírására Méhes 
Lajosné polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
Pekarek Istvánné óvodavezetı a részvételt megköszönve, az üléstermet elhagyja. 
 
 
 

3. BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 
 

 
 

a) Tájékoztatás az elızı ülés óta történt eseményekrıl 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az elızı ülés óta történt eseményekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Képviselı-
testületet: 
-    június 4.-én volt az iskola 50 éves fennállásának évfordulója, mint az a képviselık elıtt 
ismert, köszönöm a részvételt, 
- június 9.-én Velencén önkormányzati tájékoztatón vettem rész a közigazgatás 
átszervezésével kapcsolatban a TÖOSZ szervezésében,  
-   június 12.-én megrendezésre került a mővelıdési házban a pünkösdi néptánc találkozó, 
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-   június 23.-án a Kistérségi Jegyzıi Kollégium Alapon tartotta ülését a jegyzık és a 
polgármesterek részvételével, 
-   a Mezıföld Népi Együttes Erdélyben mutatkozott be, a zetelakai néptánccsoport tavalyi 
meghívását így viszonozták a mi táncosaink. Az egyes rendezvényeken nagy sikerrel léptek 
fel. Alap település képviseletében koszorút helyeztem el, hivatalos rendezvényeken vettem 
részt ottani és testvértelepülési polgármesterekkel együtt a zetelakai napok keretében. 
-   július 29.-én aláírtuk az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított elıirányzatból származó támogatási szerzıdést a Magyal Államkincstárban,    
-   Rétimajorban amerikai egyetemisták vendégeskedtek, és felkértek, hogy bemutassam a 
térségünket,  
-    az értékteremtı pályázat keretében termelt növények folyamatos beszállítása történik az 
óvoda konyhájába, 280 tı paprika lett elültetve a fóliában, vezetve van, hogy mennyi és 
milyen termény került az óvodába átszállításra.  
-       július 30.-án Székesfehérváron a Megyeházán 28 település részvételével újabb ülés volt, 
melyen szintén részt vettem. A Klaszter Stratégia pályázat elkészült, beadásra vár.  
 
 
 

b) Szent Imre kápolna építése 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A díszpolgári címekkel kapcsolatos döntéshozatal során elhangzott már a Szent Imre kápolna 
építése. A kápolna építésének dokumentumai elkészültek, melyet a képviselık már meg is 
tekinthettek. A kápolna helye tekintetében már több variáció felmerült. Kérem ebben a 
képviselık álláspontját is. Bekerülési költsége: 729.307 Ft. Közadakozás elkezdıdött, egy 
külön bankszámla lett erre a célra nyitva.  
 
Bölcskei Jenıné képviselı:  
Mivel egyházi építmény lesz, - harang lesz benne – fel kell szentelni.  
 
Suplicz Attila képviselı: 
Azért szerintem ez az összeg nagyon sok. Miért ennyi? Ez az összeg magába foglalja az 
anyagot is?  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Várhatóan minimális anyagot kell majd megvenni, az önkormányzatnál rendelkezésre áll 
bontott tégla. A bekerülési költség tekintetében folynak még egyeztetések. Javasolom, hogy a 
testület foglalja határozatba a kápolna megépítésének szándékát. Javasolom a képviselıknek, 
hogy szünet elrendelését követıen menjünk ki a temetıbe és tekintsük meg a kápolna eddig 
felvetıdött helyszínét. Kérem javaslataikat. 
 
 
Méhes Lajosné polgármester szünetet rendelt el, a Képviselı-testület megtekintette az 
építendı kápolna helyszínét. 
 
 
Szünet után a képviselı-testület folytatta munkáját. 
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Suplicz Attila képviselı:  
A kápolnát több nemzedék fojga látni, maradandót építünk. Szerintem ne spóroljunk azzal, 
hogy bontott anyaggal dolgoztatunk. Körbe kell járni, hogy melyik lerakat adja olcsóbban a 
téglát.  
 
Erıs Gábor képviselı:  
Javasolnám Kispál Istvánt, İ a helyszínre is szállítja ingyen és bérmentve a megvásárolt 
anyagot.  
 
Méhes Lajosné polgármester:       
Köszönöm a jelzéseket, kérem a továbbiakban is a képviselık együttmőködését. Határozati 
javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévı Alap 1035 helyrajzi számú temetıben Szent Imre kápolnát építtet 
jegyzıkönyvhöz csatolt tervdokumentáció alapján közadakozásból illetve önkormányzati 
támogatásból az önkormányzat 2011. évi költségvetése pénzmaradványa terhére. A 
Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Kápolna építésének 
kivitelezése tekintetében együttmőködési megállapodást kössön az Alap Községért 
Közalapítvánnyal.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. augusztus 31. 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
92/2011. (VII. 5.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı 
Alap 1035 helyrajzi számú temetıben Szent Imre kápolnát építtet jegyzıkönyvhöz 
csatolt tervdokumentáció alapján közadakozásból illetve önkormányzati támogatásból 
az önkormányzat 2011. évi költségvetése pénzmaradványa terhére.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Kápolna 
építésének kivitelezése tekintetében együttmőködési megállapodást kössön az Alap 
Községért Közalapítvánnyal (székhelye: 7011 Alap, Fı út 164., képviseli: Kovács Attila 
Péter kuratóriumi elnök).  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. augusztus 31. 
 
 

c) Vízmőtelep riasztóval való ellátása 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az elmúlt képviselı-testületi ülésen elhangzott, hogy a Légió 2000 Security Kft. árajánlata 
nettó 130.000 forint, és kértem másik árajánlatot is. A Rıdner Vagyonvédelmi Kft. nettó 
88 000 forintért vállalná a vízmő telep riasztórendszerének kiépítését. Az év elején 
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határoztunk, hogy a koncessziós díjat is megemeljük. A befolyt összeg fedezné a riasztó 
kiépítését.  
 
Suplicz Attila képviselı:  
A riasztó kiépítését csinálnánk mi, a többit az AQUAPLUS Kft. végezteti. 
 
Erıs Gábor képviselı:  
A Légió 2000 Security Kft. képviselıje megkeresett, és azt mondták, hogy az Aquaplus Kft. 
megegyezett velük, elfogadták az ajánlatot.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Piaci törvények uralkodnak. Ha az önkormányzat fizeti ki a riasztórendszer beszerelését, 
akkor az önkormányzat dönthesse el, hogy kivel köt szerzıdést. Ha nekünk adta, hogy mi 
fizessük ki a berendezés felújítását, akkor, a képviselı-testület dönti el, hogy kivel köt 
szerzıdést. Farkastörvények uralkodnak.  
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Javasolnám a Rıdner Vagyonvédelmi Kft. nettó 88 000 forint árajánlatát a vízmő telep 
riasztórendszerének kiépítésére.  
   
Méhes Lajosné polgármester:  
Határozati javaslat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévı vízmő telep riasztó berendezésének felújítását 88.000 Ft + ÁFA összegben 
vállalja az ivóvíz kompenzációs díja terhére. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes 
Lajosné polgármestert, hogy az ivóvíz szolgáltatóval történı egyeztetést követıen a Rıdner 
Vagyonvédelmi Kft-tıl (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Horváth István u. 22.) a vízmő 
épület riasztó berendezésének felújítását ajánlat szerint megrendelje. 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az AQUAPLUS Kft., mint 
szolgáltató képviselıjét tájékoztassa. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

93/2011. (VII. 5.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı 
vízmő telep riasztó berendezésének felújítását 88.000 Ft + ÁFA összegben vállalja az 
ivóvíz kompenzációs díja terhére.   
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az ivóvíz 
szolgáltatóval történı egyeztetést követıen a Rıdner Vagyonvédelmi Kft-tıl (székhelye: 
8000 Székesfehérvár, Horváth István u. 22.) a vízmő épület riasztó berendezésének 
felújítását ajánlat szerint megrendelje. 
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az AQUAPLUS Kft., 
mint szolgáltató képviselıjét tájékoztassa. 
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Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

d) Polgármester szabadsága 
 
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy Méhes Lajosné 2011. évi szabadsága még 36 nap, 
melybıl 20 napot igénybe kíván venni a Polgármester Asszony júliusban 10 napot, 
augusztusban 10 napot. Kérem a Képviselı-testületet, hogy a polgármester igénybe venni 
tervezett szabadság jóváhagyásáról határozatban döntsön. Miután a polgármester Asszony a 
döntésben érintett, javaslom kizárását a döntéshozatalból.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület egyhangú 6 igen szavazattal az mellett 
alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
94/2011. (VII. 5.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Méhes Lajosné polgármestert a 
személyét érintı ügy – szabadságának jóváhagyása - döntéshozatalból a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján kizárja.  
 
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint munkáltató 
jóváhagyja, hogy Méhes Lajosné polgármester 2011. júliusban 10 napot (2011. július 4-8., 
2011. július 25- 29. idıtartamban), 2011. augusztusban 10 napot (2011. augusztus 8-12., 
2011. augusztus 15.-19. idıtartamban) összesen 20 nap szabadságot igénybe vegyen. 
Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület a polgármester szabadságát érintıen – 5 igen szavazattal, 1 kizárás 
mellett – az alábbi határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat 

95/2011. (VII. 5.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint munkáltató jóváhagyja, hogy 
Méhes Lajosné polgármester 2011. júliusban 10 napot (2011. július 4-8., 2011. július 25- 
29. idıtartamban), 2011. augusztusban 10 napot (2011. augusztus 8-12., 2011. augusztus 
15.-19. idıtartamban) összesen 20 nap szabadságot igénybe vegyen. 
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A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 21.00 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Nyikosné Katzenberger Erika  
           polgármester                                                                               körjegyzı 
 
 
 
         Suplicz Attila                               Bölcskei Jenıné 
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                         jegyzıkönyv hitelesítı 


