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JEGYZŐKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2010. DECEMBER 2-ÁN TARTOTT
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Napirendi pontok:

1.) Oroszországi testvértelepülési együttműködés – Szándéknyilatkozat
aláírására felhatalmazás
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

2.) Egyebek

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
192/2010. (XII. 2.) számú határozat: Oroszországi testvértelepülési együttműködés - szándéknyilatkozat aláírásra
felhatalmazás
193/2010. (XII. 2.) számú határozat: Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 2-án 17.00 órai
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme
Jelen vannak:

Méhes Lajosné polgármester
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester
Bölcskei Jenőné
Salamon Lajos
Suplicz Attila
Zuppon Andrea települési képviselők

Igazoltan távollévő: Erős Gábor települési képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános rendkívüli
ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselő-testület
6 tagja jelen van, az ülést megnyitom.
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül a Képviselő-testület Zuppon
Andrea település képviselőt és Salamon Lajos települési képviselőt válassza meg.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a testületi ülésről
készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Zuppon Andrea és Salamon Lajos települési képviselőt megválasztotta.
Javasolom, hogy a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv vezetőjének a Képviselő-testület
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a testületi ülésről
készülő jegyzőkönyv vezetőjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt elfogadta.
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendi
pontját a megbeszéltek szerint a meghívóval azonos tartalommal fogadja el. Kérem, aki ezzel
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános testületi
ülés napirendi pontjait egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –
elfogadta az alábbiak szerint:
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Napirendi pontok:
1.) Oroszországi testvértelepülési együttműködés – Szándéknyilatkozat aláírására
felhatalmazás
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
2.) Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

I. OROSZORSZÁGI TESTVÉRTELEPÜLÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS –
SZÁNDÉKNYILATKOZAT ALÁÍRÁSÁRA FELHATALMAZÁS
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A képviselő-testületi ülésre azért került sor, mert 2010. december 12-13-án orosz delegáció
érkezik a kistérségünkbe.
A delegáció Kovács Attila az Alap Községért Közalapítvány elnökének közreműködésével és
kezdeményezésével érkezik hozzánk, Oroszországból, a Jaroszlavi területről Pereszlavszij
Törvényhatósági Járásból. Az érintett oroszországi terület Moszkvától délre, megközelítőleg
100 km-re helyezkedik el.
Az előzetes egyeztetések eredményeként elkészült egy szándéknyilatkozat, mely rögzíti a két
kistérség, település közötti együttműködés területeit. A szándéknyilatkozatot az elkészült
tervezet szerint Alap Község Önkormányzat felhatalmazása alapján Alap Község
Polgármestere és a Pereszlavszkij Törvényhatósági Járás Vezetője írná alá. A
szándéknyilatkozatban foglaltakhoz csatlakozik a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás,
melynek képviseletében az aláíró Dr. Sükösd Tamás a Társulási Tanács elnöke, valamint az
Alap Községért Közalapítvány, melynek elnöke Kovács Attila látná még el kézjegyével a
szándéknyilatkozatot. A dokumentumon a testvértelepülési kapcsolat védnöke Varga Gábor
országgyűlési képviselő.
Ismertetem a szándéknyilatkozat tartalmát, mely a kultúrában, a mezőgazdaságban és a globál
gazdaságban meglévő kölcsönös lehetőségek kihasználását és a további partnerség fokozását,
megteremtésének szükségességét hangsúlyozza. (Jegyzőkönyvhöz csatolt szándéknyilatkozat
tartalmának felolvasása).
Az orosz delegáció december 12-én érkezik repülőgéppel Ferihegyre, ahonnan – az
egyeztetéseket követően – várhatóan valamelyik kistérségi település kisbuszával érkeznek
Alapra. A fogadás a Művelődési Házban tervezett, ahol sor kerülne röviden a település és a
kistérség bemutatására a kistérség valamennyi polgármesterének részvételével. A fogadást az
alapi Mezőföld Népi Együttes rövid műsora színesítené. Ezt követően valamennyi résztvevő
megvendégelésére az Óvoda étkezőjében kerülne sor. Az ebéd után a Katolikus Templomban
megszervezésre kerülő orgonakoncerten vennének részt vendégeink. A napot vacsora zárná.
A vendégek elszállásolására várhatóan Sárbogárdon kerül sor. A kommunikáció
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megkönnyítése érdekében szükséges tolmács igénybevétele, melynek személyéről még
folynak a tárgyalások.
A delegációval december 13-án Sárbogárdon megtekintésre kerülne az Ipari Park, a Petőfi
Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a Rendelőintézet. A Rétimajorban
elfogyasztott ebédet követően Vajtán sor kerülhetne még a Kastély valamint a lovas turizmus
alapjainak megtekintésére. Előzetes egyeztetések szerint mind a Kistérség, mind az
Országgyűlési Képviselő segítséget nyújtana a költségek fedezéséhez. Szükséges a vendégek
részére a térségre jellemző értékeket is bemutató csomag összeállítása, melyhez kértem a
kistérség polgármestereinek segítségét, akik biztosítottak együttműködésről és kedvezően
fogadták a delegáció érkezését. A két kistérség részletes bemutatására, prezentációkra
valamint a szándéknyilatkozat hivatalos aláírására várhatóan a második nap kerül sor.
A vendéglátásban kérem a képviselők segítségét is, illetve számítok személyes részvételükre a
delegáció december 12-i fogadásánál és az aznapi programoknál.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének f) pontja
szerint a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre megállapodás külföldi
önkormányzattal való együttműködésről.
Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását ismertetett szándéknyilatkozat aláírására, illetőleg
kérem, hogy az orosz delegáció fogadásával kapcsolatos költségek fedezésére a Képviselőtestület a 2010. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítson 100 ezer forintot. Ismertetem
határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerve az
oroszországi testvértelepülési együttműködés kialakításáról elhangzott tájékoztatást az alábbi
döntést hozta:
I. Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete – hivatkozással a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontjára – egyetért
Méhes Lajosné polgármester által ismertetett „Alap Község Önkormányzata
(Magyarország, Fejér megye) és Pereszlavszkij Törvényhatósági Járás (Oroszország,
Jaroszlavi terület) testvértelepülési együttműködéséről” szóló szándéknyilatkozat
tartalmával és felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert hivatkozott dokumentum
aláírására.
II. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szándéknyilatkozat aláírása
céljából 2010. december 12-13-án érkező orosz delegáció fogadására,
megvendégelésére Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése tartaléka
terhére 100 ezer forintot biztosít.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. december 13.
Kérem, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
192/2010. (XII. 2.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerve az oroszországi
testvértelepülési együttműködés kialakításáról elhangzott tájékoztatást az alábbi döntést
hozta:
I.

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete – hivatkozással a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés f)
pontjára – egyetért Méhes Lajosné polgármester által ismertetett „Alap
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Község Önkormányzata (Magyarország, Fejér megye) és Pereszlavszkij
Törvényhatósági Járás (Oroszország, Jaroszlavi terület) testvértelepülési
együttműködéséről” szóló szándéknyilatkozat tartalmával és felhatalmazza
Méhes Lajosné polgármestert hivatkozott dokumentum aláírására.
II.

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szándéknyilatkozat
aláírása céljából 2010. december 12-13-án érkező orosz delegáció fogadására,
megvendégelésére Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése
tartaléka terhére 100 ezer forintot biztosít.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. december 13.

2.) EGYEBEK

Méhes Lajosné polgármester:
Előzetes egyeztetések szerint sor kell kerüljön az Óvodai Intézményfenntartó Társulás
keretében biztosított étkeztetés tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására. Kérem a
Körjegyző Asszonyt ismertesse a jelenleg rendelkezésre álló információkat.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás keretében biztosított étkeztetés ellátása több módon
működik. Az Alapi Óvodába járó gyermekek étkeztetéséről Alap Község Önkormányzata
saját maga gondoskodik a konyhán előállított élelem biztosításával. Cece, Sáreges és Vajta
Tagóvodáiba egy szolgáltató szállítja mind a tízórait, mind az ebédet, mind az uzsonnát. Az
alsószentiváni tagóvoda viszont csak az ebéd veszi igénybe szolgáltatótól, de nem szállítással,
hanem az általa fenntartott gépjármű szállításával.
Az étkeztetés további ellátásához valószínűsíthetően az értékhatár miatt közbeszerzési eljárás
lefolytatása szükséges, igény azonban a társulást alkotó önkormányzatok részéről, hogy az
étkeztetés az eddig is biztosított formában folyhasson tovább. Ennek érdekében megtörtént
kapcsolat felvétele közbeszerzési szakértővel, hogy az eljárás oly módon kiírásra kerülhessen,
hogy valamennyi településen a szolgáltatás az elvárt módon biztosítható lehessen.
A Képviselő-testület által elfogadott Közbeszerzési Szabályzat szerint azonban Bíráló
Bizottság választása szükséges, akik részt vesznek az eljárás lebonyolításában, az ajánlattételi
felhívás tartalmának összeállításában, a bírálatban is többek között.
Méhes Lajosné polgármester:
Javasolom, hogy a Bíráló Bizottság elnöke Salamon Lajos, tagjai Bölcskei Jenőné és Zuppon
Andrea legyen. Kérdezem az érintetteket, hogy vállalják-e a megbízatást, illetőleg van-e más
javaslat?
A Képviselő-testületi ülésen más javaslat a Bíráló Bizottság összetételére nem hangzott el,
Salamon Lajos, Bölcskei Jenőné és Zuppon Andrea települési képviselők a megbízatást
javaslat szerint vállalták.
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Méhes Lajosné polgármester:
Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás óvodái részére biztosítandó étkeztetés tárgyában lebonyolítandó
közbeszerzés keretében – ideiglenes bizottságként – a Bíráló Bizottság tagjait az alábbi
összetétellel választja meg:
Bíráló Bizottság elnöke:
Salamon Lajos települési képviselő,
Bíráló Bizottság tagjai:
Bölcskei Jenőné települési képviselő,
Zuppon Andrea települési képviselő.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
193/2010. (XII. 2.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás
óvodái részére biztosítandó étkeztetés tárgyában lebonyolítandó közbeszerzés keretében
– ideiglenes bizottságként – a Bíráló Bizottság tagjait az alábbi összetétellel választja
meg:
Bíráló Bizottság elnöke:
Salamon Lajos települési képviselő,
Bíráló Bizottság tagjai:
Bölcskei Jenőné települési képviselő,
Zuppon Andrea települési képviselő.

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17.30 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Zuppon Andrea
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Salamon Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

