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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 2-án 15.30 
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     
 Bölcskei Jenıné        
 Salamon Lajos     
 Suplicz Attila     

                        Zuppon Andrea települési képviselık 
                           
Igazoltan távol:  
  Erıs Gábor képviselı 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
                        Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
  Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
  
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete rendkívüli nyilvános 
ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 
6 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 6 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 
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 rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendi 
pontjait az alábbiak szerint fogadja el:   
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Közbeszerzési eljárás 

 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 Tanácskozási joggal meghívott: Szolga Péter  



 3

2.) 2012-2016 évekre szóló belsı ellenırzési stratégiai terv, 2012. évi belsı ellenırzési terv 
jóváhagyása 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
                     Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 

 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a rendkívüli nyilvános 
testületi ülés napirendi pontjait egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül 
– javaslat szerint elfogadta. 
 
 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 
 
 

1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 Tanácskozási joggal meghívott: Szolga Péter  
  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy Alap Község Önkormányzata Alap és Sáregres 
községek óvodáinak energetikai korszerősítése tárgyában egyszerő közbeszerzési eljárást 
indított az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
elıirányzatból származó támogatás felhasználása miatt. Mivel Alap Község Önkormányzata a 
gesztora az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak, így a képviselı-testület feladata a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása. A képviselık emlékeznek rá, hogy a beruházások 
megvalósítása érdekében a közbeszerzési eljárást a Képviselı-testület eredménytelennek 
nyilvánította elsı körben, mert egyik ajánlattevı sem vagy az összességében legelınyösebb 
ajánlatot tevı sem tett – az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére 
tekintettel – megfelelı ajánlatot. A rendelkezésre álló források tekintetében megtörtént az 
egyeztetés mindkét településen, az újra kiírásra kerülı közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívásának tartalmát illetıen. Sáregres Önkormányzata Képviselı-testülete is áttekintette a 
beruházás mőszaki tartalmát, melynek keretében a továbbiakban is ragaszkodnak a magas tetı 
megépítéséhez a felújítás keretében. Az ajánlattételi felhívás tartalma és az ajánlatkérési 
dokumentáció és az árazatlan költségvetések átdolgozásra kerültek. A bíráló bizottság a 
dokumentumokat elfogadta.  
Felkérem jelenlévı Szolga Pétert, hogy tájékoztassa a képviselı-testületet. 
 
Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft. ügyvezetıje: 
A Polgármester Asszony által elmondottak szerint megtörténtek az egyeztetések a 
dokumentumok tartalmát ismertetem. A mőszaki tartalom vonatkozásában mind Alap, mind 
Sáregres településen megpróbáltak az illetékesek olyan alternatívát felállítani, hogy a 
rendelkezésre álló forrásból a vállalt beruházás ugyan csökkentett mőszaki tartalommal, de 
megvalósítható legyen. 
Az ajánlattételi felhívás tartalmát a Bíráló Bizottság elfogadta. 
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Méhes Lajosné polgármester: 
A Közbeszerzési Szabályzat szerint a Bíráló Bizottság tagjai megállapították a közbeszerzésre 
vonatkozó ajánlati, részvételi felhívás tartalmát, meghatározták az elbírálás szempontjait, 
melyet ismertetek. Kérem a Képviselı-testületet, hogy a bizottság által megállapított ajánlati 
felhívás tartalmát vegye tudomásul. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

133/2011. (XI. 2.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap és Sáregres községek 
óvodáinak energetikai korszerősítése tárgyában kiírandó – a Bíráló Bizottság által 
megállapított – ajánlati felhívás tartalmát tudomásul veszi. 

 
 
Szolga Péter az ülésrıl távozik. 

 
 
 
2.) 2012-2016 ÉVEKRE SZÓLÓ BELSİ ELLENİRZÉSI STRATÉGIAI TERV, 2012. 
ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI TERV JÓVÁHAGYÁSA 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  
         Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 

 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület tagjai a meghívóval együtt megkapták az Önkormányzat 2012-2016. 
évekre szóló belsı ellenırzési stratégiai tervét valamint a jövı évi belsı ellenırzési tervet. Az 
elıterjesztés csak a jövı évi ellenırzési terv jóváhagyása tekintetében tartalmaz határozati 
javaslatot, de a stratégiai terv elfogadásáról is határozatban kell döntenie a Képviselı-
testületnek. 
Amennyiben az elıterjesztésben foglaltak tekintetében kérdés, hozzászólás nincs, javasolom a 
képviselıknek, hogy elsıként a stratégiai terv elfogadásáról hozzunk döntést, melyet 
ugyanazon szervek részére kell megküldeni, mint az ellenırzési tervet. Kérem, aki az 
elıterjesztett stratégiai tervet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

134/2011. (XI. 2.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község Önkormányzata 2012-
2016. évekre szóló belsı ellenırzési stratégiai tervét - jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom 
szerint - elfogadta. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza a Körjegyzıt, hogy az elfogadott slratégiai terv egy 
példányát a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája valamint a 
Szántó és Társa Szolgáltató Bt. részére küldje meg. 
 
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı  
Határidı: 2011. november 30. 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem, hogy aki a 2012. évi belsı ellenırzési tervet határozati javaslat szerint elfogadja, 
kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

135/2011. (XI. 2.) számú határozata 
 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község Önkormányzata 2012. évi 
ellenırzési tervét elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyta. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Körjegyzıt, hogy az elfogadott ellenırzési terv egy 
példányát a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája valamint a 
belsı ellenırzési vezetı részére küldje meg. 
 
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı  
Határidı: 2011. november 30. 
 
       
 
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 15.55 órakor bezárta. 
 
 
 
 

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


