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JEGYZİKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

2011. NOVEMBER 21-ÉN TARTOTT  
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pontok:  
 

1. Közbeszerzési eljárás eredményének magállapítása  
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 Tanácskozási joggal meghívott: Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft.     
          ügyvezetıje 
 
 

2. Egyebek, bejelentések 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 

136/2011. (XI. 21.) számú határozat: Alap és Sáregres Községek óvodáinak energetikai korszerősítése tárgyban 
kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása  
137/2011. (XI. 21.) számú határozat: Közszolgáltatási szerzıdés meghosszabbítása (Vertikál Zrt.) 
138/2011. (XI. 21.) számú határozat: „Rendezvények, szabadidıs programok infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése" LEADER pályázatban elnyert eszközök üzemeltetésére megállapodás kötése 
139/2011. (XI. 21.) számú határozat: 0244/1 helyrajzi számú ingatlanon ıszi munkálatok elvégeztetésére 
felhatalmazás  
140/2011. (XI. 21.) számú határozat: Számítógép berendezésére anyagi forrás biztosítása  
141/2011. (XI. 21.) számú határozat: Gyógyszertári épület bérbe adása 
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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 21-én 16.15 
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 
  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 
7 tagja jelen van, az ülést megnyitom.  
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület Suplicz 
Attila és Bölcskei Jenıné 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 – Suplicz Attila és Bölcskei Jenıné 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 7 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 eredményének megállapítása  
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 Tanácskozási joggal meghívott: Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
2.) Egyebek, bejelentések 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a rendkívüli nyilvános 
testületi ülés napirendi pontjait egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül 
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– javaslat szerint elfogadta. 
 
 
 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

 
 
  
 

1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Szolga Péter 

 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Emlékeztetem a Képviselı-testületet, hogy az Alapi valamint a Sáregresi Óvodára elnyert -
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
elıirányzatból származó támogatás felhasználása miatt - közbeszerzési eljárást folytatott le 
Önkormányzatunk, miután az Óvodai Intézményfenntartó Társulás gesztor települése Alap. A 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, miután egyik ajánlattevı sem nyújtott be 
olyan ajánlatot, amely szerint a rendelkezésre álló forrásból megvalósítható lett volna a két 
településen a beruházás. Az önkormányzatok ezt követıen az ajánlattételi felhívás mőszaki 
tartalmát módosították, csökkentették és új közbeszerzési eljárást lefolytatására került sor. Az 
ismételt eljárásban 4 társaság részére került megküldésre az ajánlattételi felhívás és három 
ajánlattevı nyújtotta be ajánlatát határidıre. 
A Bíráló Bizottság üléseit megtartotta, melyen a közbeszerzést lebonyolító Szolga Péter úr is 
részt vett. Kérem tájékoztassa a Képviselı-testületet. 
 

Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft, ügyvezetıje: 
A második közbeszerzési eljárás kiírásakor Sáregres Község Képviselı-testülete ragaszkodott 
a tetı megépítéséhez. Vékonyabb hıszigetelı került be az árazatlan költségvetésbe, a főtési 
rendszernél a radiátorok kicserélése nem történik meg, így belefértek a költségvetésbe.  
A bontási sorrendben ismertetem a beérkezett ajánlatokat (jegyzıkönyvhöz csatolva).  
A beérkezett ajánlatokat a Bíráló Bizottság is megvizsgálta és mind a három ajánlatot 
megfelelınek tartotta. A Bizottság javaslata alapján a legkedvezıbb ajánlatot a Gázmodul-
Weisz Kft. adta, mellyel az ajánlattételi felhívás szerint november 29.-én történhet meg a 
vállalkozói szerzıdés megkötése. Az aláírt dokumentumot, szerzıdést meg kell küldeni a 
támogatást nyújtó Belügyminisztériumnak.  
 
Erıs Gábor képviselı:  
Mind a három pályázót ismerem, szerintem a második magasabb ajánlatot adott pályázó 
szakmai csapata jobb.  
 

Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft, ügyvezetıje: 
A bírálat során az ajánlatkérınek tartania kell magát az ajánlati felhívásban foglaltaknak. A 
Közbeszerzési Tanács érvénytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a kiírástól eltérıen nem a 
legalacsonyabb árajánlatot adott vállalkozót választja a döntéshozó.  
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Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, megkérem Bíráló Bizottság elnökét ismertesse 
a bizottság álláspontját. 
 
Salamon Lajos bírálóbizottság elnöke: 
A Bíráló Bizottság döntési javaslata az Alap és Sáregres községek óvodáinak energetikai 
korszerősítése tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárással kapcsolatban, hogy a 
lefolytatott közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek, és miután a Gázmodul-Weisz 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta a bírálati szempontok alapján a legalacsonyabb összegő 
ajánlatot, így a bizottság javasolja, hogy ezt a társaságot hirdesse ki a Képviselı-testület az 
eljárás nyerteséül.     
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Határozati javaslatom az alábbi: 
Alap Község Önkormányzata 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. A társult formában 
mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására 
kötött támogatási szerzıdés alapján az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde (7011 Alap, 
Vörösmarty utca 7.) főtéskorszerősítése és födémszigetelése, valamint a Sáregresi Tagóvoda 
(7014 Sáregres, Kossuth u. 12.) felújítása valósítható meg. 
Az intézmények fejlesztése, felújítása beruházás megvalósítására kiírt az „Alap és Sáregres 
Községek óvodáinak energetikai korszerősítése" tárgyban lebonyolított közbeszerzési 
eljárásról készített összegezést az ajánlatok elbírálásáról, valamint a Bíráló Bizottság 
javaslatát Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte. Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési 
eljárást eredményesnek minısíti és az eljárás nyertesének a Gázmodul-Weisz Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaságot (székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 
215., képviseli: Weisz György Zoltánné, cégjegyzékszám: 07 09 005200, adószám: 
11457035-2-07) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata érvényes és az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegő ajánlatot 
nyújtotta be. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról 
készített összegezést az ajánlatok elbírálásáról a jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint 
elfogadja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az összegezést az 
ajánlatok elbírálásáról az ajánlatot benyújtó ajánlatevık részére küldje meg, a közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen a szerzıdést a nyertes ajánlattevıvel kösse meg. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: összegezés megküldésére: 2011. november 24. 

szerzıdés megkötésére: 2011. november 29.  
Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Alap Község Önkormányzat 
136/2011. (XI. 21.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata 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. A társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati 
feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására kötött támogatási szerzıdés 
alapján az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) 
főtéskorszerősítése és födémszigetelése, valamint a Sáregresi Tagóvoda (7014 Sáregres, 
Kossuth u. 12.) felújítása valósítható meg. 
 
Az intézmények fejlesztése, felújítása beruházás megvalósítására kiírt az „Alap és 
Sáregres Községek óvodáinak energetikai korszerősítése" tárgyban lebonyolított 
közbeszerzési eljárásról készített összegezést az ajánlatok elbírálásáról, valamint a 
Bíráló Bizottság javaslatát Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
megismerte. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján a 
közbeszerzési eljárást eredményesnek minısíti és az eljárás nyertesének a Gázmodul-
Weisz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaságot (székhelye: 7000 
Sárbogárd, Ady Endre u. 215., képviseli: Weisz György Zoltánné, cégjegyzékszám: 07 

09 005200, adószám: 11457035-2-07) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata érvényes 
és az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján a legalacsonyabb 
összegő ajánlatot nyújtotta be. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról készített összegezést az ajánlatok elbírálásáról a jegyzıkönyvhöz csatolt 
tartalom szerint elfogadja. 
 

A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az összegezést az 
ajánlatok elbírálásáról az ajánlatot benyújtó ajánlatevık részére küldje meg, a 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen a szerzıdést a nyertes ajánlattevıvel kösse meg. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: összegezés megküldésére: 2011. november 24. 
szerzıdés megkötésére: 2011. november 29. 
 
 
Szolga Péter megköszönve a részvételt az üléstermet elhagyja. 

 

 

2. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 

a) Közszolgáltatási szerzıdés meghosszabbítása (Vertikál Zrt.) 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
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Felolvasom a Vertikál Zrt. megkeresését (jegyzıkönyvhöz csatolva). 
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzatát a Vertikál Építıipari és Kommunális 
Szolgáltató Zrt. a közszolgáltatás folyamatosságára figyelemmel az érvényben lévı (2002. 
január 1. napjától 2011. december 31. napjáig szóló) közszolgáltatási szerzıdés - kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményes lezárulásáig tartó - meghosszabbítására irányuló 
javaslatával kereste meg. 
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által 2011. május 30-
án kiírásra került „A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
közigazgatási területén az egységes hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása 
közszolgáltatási szerzıdés keretében, és a Társulás által KEOP pályázat keretében 
megvalósítandó létesítmények vagyonkezelése vagyonkezelési szerzıdés keretében'" tárgyú 
közbeszerzési eljárás. 2012 év elején várható a hulladékgazdálkodási rendszer 
üzemeltetıjének a kiválasztása. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy Alap Község Önkormányzata valamint a Vertikál Építıipari és 
Kommunális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 8154 Polgárdi, 
Bocskai u. 39., képviseli: Ferencz Károly vezérigazgató) között létrejött közszolgáltatási 
szerzıdés meghosszabbításáról rendelkezı dokumentumot jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom 
szerint - aláírja. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
137/2011. (XI. 21.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzatát a Vertikál Építıipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. a 
közszolgáltatás folyamatosságára figyelemmel az érvényben lévı (2002. január 1. 
napjától 2011. december 31. napjáig szóló) közszolgáltatási szerzıdés - kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményes lezárulásáig tartó - meghosszabbítására irányuló 
javaslatával kereste meg. 
 
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által 2011. 
május   30-án   kiírásra   került   „A   Közép-Duna   Vidéke   Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közigazgatási területén az egységes hulladékkezelési 
közszolgáltatási feladatok ellátása közszolgáltatási szerzıdés keretében, és a Társulás 
által KEOP pályázat keretében megvalósítandó létesítmények vagyonkezelése 
vagyonkezelési szerzıdés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás. 2012 év elején 
várható a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetıjének a kiválasztása. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy Alap Község Önkormányzata valamint a Vertikál Építıipari és 
Kommunális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 8154 
Polgárdi, Bocskai u. 39., képviseli: Ferencz Károly vezérigazgató) között létrejött 
közszolgáltatási szerzıdés meghosszabbításáról rendelkezı dokumentumot -
jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint - aláírja. 
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Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 

b) „Rendezvények, szabadidıs programok infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése" LEADER pályázatban elnyert eszközök üzemeltetése 

 

Méhes Lajosné polgármester: 
Cece Nagyközség Önkormányzata megküldte részünkre a LEADER pályázat keretén belül 
elnyert eszközök üzemeltetésével kapcsolatban a megállapodás tervezetet, aminek aláírásával 
kapcsolatos döntését a képviselı-testület elnapolta. A megfogalmazott kérdéseket a 
megállapodással kapcsolatban továbbítottam Cece Önkormányzata felé, melyre érkezett 
választ felolvasok (jegyzıkönyvhöz csatolva). Kérem a képviselık hozzászólását. 
 
Erıs Gábor képviselı:  
Ha ezt a levelet küldték volna elsıként, akkor nem kellett volna nekünk is levelet írni. Mindig 
legyen 4 ember, aki segít a sátrat felállítani, akármilyen rendezvény is lesz.  
 
Suplicz Attila képviselı:  
Felvetették azt, amit mi is kritizáltunk, megkaptuk a választ a kérdéseinkre. A felelısséget 
vállalja szervezı.   
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A felelısség így is, úgy is a miénk. Akár egy másik hangosítót is felkérhetünk, a rendezvény 
során, fizetni mindenképpen kell, amely megegyezés tárgyát képezi.  
Határozati javaslatom a következı: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
megismerte Cece Nagyközség Önkormányzat által megküldött, a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének 1015707 azonosítószámú „rendezvények, szabadidıs 
programok infrastrukturális feltételeinek fejlesztése" pályázatban elnyert eszközök 
üzemeltetése tárgyában készített jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerinti megállapodást, 
melynek aláírása Méhes Lajosné polgármestert felhatalmazza. 
A Képviselı-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a döntést Cece Nagyközség 
Önkormányzata részére küldje meg. Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: 2011. 
november 31. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
138/2011. (XI. 21.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte Cece Nagyközség 
Önkormányzat által megküldött, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének, 1015707 azonosítószámú „rendezvények, szabadidıs programok 
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése" pályázatban elnyert eszközök üzemeltetése 
tárgyában készített jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerinti megállapodást, melynek 
aláírása Méhes Lajosné polgármestert felhatalmazza. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a döntést Cece 
Nagyközség Önkormányzata részére küldje meg. 
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Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. november 30. 

 
 
Az üléstermet Erıs Gábor települési képviselı 16.45 órakor elhagyja, hivatkozással egészségi 

állapotára.  

 

 

Méhes Lajosné polgármester szünetet rendel el. 

 

 

Szünet után a Képviselı-testület – határozatképesség szempontjából jelenlévı települési 

képviselık számát tekintve - 6 fıvel folytatja munkáját. 

 

b) 0244/1 helyrajzi számú ingatlan mővelése  
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy az elızı haszonbérlı a földterületet nem tisztította 
le, így a terület gyomos, azon az ıszi munkálatokat el kellene végeztetni, függetlenül attól, 
hogy a földterületet a jövıben az önkormányzat mőveli, más módon hasznosítja. A 
haszonbérleti szerzıdés megkötése érdekében ajánlat bekérése miatt hirdetmény 
kifüggesztésre került, egy ajánlat érkezett be. 
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a mai ülésen arról hozzon döntést, hogy a 
földterületen az ıszi munkálatokat elvégezteti. Határozati javaslatom: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévı 0244/1 helyrajzi számú ingatlanon az ıszi mezıgazdasági 
munkálatokat (szárzúzózás, tárcsázás, ıszi szántás) elvégeztesse, melyre legfeljebb bruttó 
300.000 Ft forrást biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére. Felelıs: 
Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
139/2011. (XI. 21.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı 0244/1 helyrajzi számú 
ingatlanon az ıszi mezıgazdasági munkálatokat (szárzúzózás, tárcsázás, ıszi szántás) 
elvégeztesse, melyre legfeljebb bruttó 300.000 Ft forrást biztosít az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 

d) Számítógép beszerzése 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
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Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy a Hivatalban az a legrégebbi számítógép, amelyen 
a Körjegyzı Asszony dolgozik. Sajnos az elmúlt idıszakban a számítógép több alkalommal 
lefagyott, meghibásodott. Informatikus nem javasolta a gép javítását. A munkaeszköz 
nélkülözhetetlen a Körjegyzı Asszony részére. Árajánlat beszerzésére sor került, mely szerint 
egy megfelelı nagyságú memóriahellyel valamennyi szükséges jogtiszta szoftverrel felszerelt 
hordozható számítógép beszerzési ára bruttó 178 ezer forint lenne. Javasolom a Képviselı-
testületnek, hogy a tartalék terhére a számítógép beszerzését biztosítsa. Kérem, aki egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
140/2011. (XI. 21.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetése tartaléka terhére egy darab hordozható számítógép beszerzésére bruttó 
178.000 forint forrást biztosít és felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az 
eszköz beszerzésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

e) Gyógyszertár épülete bérbe adása  
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Emlékeztetem a képviselıket, hogy az év elsı felében pályázat benyújtására került sor, 
melynek keretében az egészségügyi feladatokat végzı valamennyi tevékenységet egy épületbe 
tudtuk volna helyezni. Sajnos a pályázat nem nyert, így a gyógyszertár elhelyezése sem 
valósulhatott meg. A gyógyszertár által fizetendı bérleti díj rendezésére sort kell keríteni. Az 
önkormányzat tulajdonában lévı épület, amelyet gyógyszertár céljára használ a bérlı, 
javasolom 114 ezer forint összegben meghatározni az idei évben, melyet a használó szervezet 
december 31-ig ki is fizet. Ismertetem a bérleti szerzıdés tervezetét. Javasolom a Képviselı-
testületnek, hogy a helyiség jövı évi bérleti díját majd a 2012 évi költségvetés tárgyalásánál 
határozzuk meg. Kérem, aki az elhangzottakkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
141/2011. (XI. 21.) számú határozat 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a tulajdonában lévı 438 helyrajzi 
számú, 7011 Alap, Dózsa György utca 8. szám alatti ingatlanát bérbe adja a 
Benedekerdı Kereskedelmi Betéti Társaság (székhelye: 7013 Cece, Jókai Mór u. 21., 
képviseli: Kovács Kornél, adószáma: 22072759-2-07)    részére    fiókgyógyszertár 
üzemeltetése céljára jegyzıkönyvhöz csatolt bérleti szerzıdés szerint. A Képviselı-
testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a szerzıdés megkötésérıl 
gondoskodjon. 
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Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
 
 
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.20 órakor bezárta. 

 

 
  

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


