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7011 Alap, Dózsa György utca 31.
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JEGYZİKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI
NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Napirendi pontok:

1.) Közbeszerzési eljárás eredménye
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
2.) Bejelentések, egyebek

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések:
48/2011. (IV. 18.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény tagintézményeiben a Cecei Óvodában, a Sáregresi Óvodában valamint a Vajtai Óvodában étkezési szolgáltatás biztosítása tárgyban
lebonyolított közbeszerzési eljárás eredménye
49/2011. (IV. 18.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény tagintézményeiben a Cecei Óvodában, a Sáregresi Óvodában valamint a Vajtai Óvodában étkezési szolgáltatás biztosítása tárgyban
új ajánlati felhívás tartalmának tudomásul vétele
50/2011. (IV. 18.) számú határozat: dr. Szücs Gábor ügyvéd megbízása közbeszerzési eljárás lebonyolítására
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JEGYZİKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 18-án 17.00 órai
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános ülésérıl
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzata tanácsterme 7011 Alap, Dózsa György utca 31.
Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester
dr. Gubik Zoltán alpolgármester
Bölcskei Jenıné
Erıs Gábor
Salamon Lajos
Suplicz Attila
Zuppon Andrea települési képviselık
Tanácskozási joggal jelen van:
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Meghívott jelenlévık:
dr. Szücs Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános
rendkívüli 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 települési képviselıt és Erıs Gábor 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 Erıs Gábor 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 nyilvános rendkívüli 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 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. Szücs Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó
2.) Bejelentések, egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Szücs 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. A három ajánlattevı részére
megküldött ajánlattételi felhívásra az ajánlattételi határidı lejártáig 1 db ajánlattevı nyújtott
be ajánlatot.
A bírálóbizottság mai napon 16.30 órakor tartotta ülését. Felkérem jelenlévı, a közbeszerzési
eljárás lebonyolításával megbízott dr. Szücs Gábor közbeszerzési szakértıt tájékoztassa a
képviselı-testületet.
dr. Szücs Gábor közbeszerzési szakértı:
Az óvodai étkeztetés tárgyában a közbeszerzési eljárás értékhatárra tekintettel nem
hirdetményi úton, hanem 3 ajánlattevı megkeresésével került lebonyolításra a közbeszerzési
törvény 251. § (2) bekezdése szerinti egyszerő közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlattételi
felhívás megküldésével. A három ajánlattevı közül csak egy ajánlattevı, a Csülök Bt. adott
be ajánlatot. A bíráló bizottság megtárgyalta a beérkezett ajánlatot, melyrıl jegyzıkönyvet
vett fel. Az ajánlattevı nem felel meg ajánlata szerint az ajánlati felhívásban foglalt gazdasági
és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, illetıleg 36 hónapnál régebbi referenciákat
csatolt, a szükséges nyilatkozatokat és igazolásokat nem részenként nyújtotta be.
A bírálóbizottság megállapította, hogy a Csülök Bt., mint egyetlen ajánlattevı ajánlata a Kbt.
88. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
A bírálóbizottság javasolja az ajánlatkérınek a közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § b) pontja
alapján eredménytelennek nyilvánítani, mert kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.
A Képviselı-testület tagjai az ajánlatok bírálatáról az összegzést megkapták. Az összegzés
tartalmazza azt is, hogy eredménytelen eljárást követıen indul új eljárás.
Méhes Lajosné polgármester:
Elhangzottak alapján a Képviselı-testület részére határozati javaslatom az alábbi: Alap
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Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde 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 a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92. § b) pontja alapján
eredménytelennek nyilvánítja, mert kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra.
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.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. április 21.
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 Önkormányzat
48/2011. (IV. 18.) 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 a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 92. § b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mert kizárólag
érvénytelen ajánlat került benyújtásra.
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.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. április 21.
Méhes Lajosné polgármester:
Tekintettel arra, hogy az eljárás eredménytelen volt, s indokolt új eljárás indítása a
bírálóbizottság döntött az ajánlattételi felhívás tartalmáról, melyet a képviselık megismertek.
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény tagóvodáiban - a Cecei Óvodában (7013 Cece, Deák
Ferenc utca 35.), a Sáregresi Óvodában (7014 Sáregres, Kossuth utca 12.) és a Vajtai
Óvodában (7041 Vájta, Szabadság tér 14.) - étkeztetési szolgáltatás biztosítása, amely
magában foglalja a gyermekek részére tízórai, ebéd és uzsonna szállítását tárgyában kiírandó
- a Bíráló Bizottság által megállapított - ajánlati felhívás tartalmát tudomásul veszi.
A Képviselı-testület az ajánlattételi felhívás három ajánlattevı részére történı megküldésével
Méhes Lajosné polgármestert megbízza.
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Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. április 21.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
49/2011. (IV. 18.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde intézmény tagóvodáiban - a Cecei Óvodában (7013 Cece, Deák Ferenc utca
35.), a Sáregresi Óvodában (7014 Sáregres, Kossuth utca 12.) és a Vajtai Óvodában
(7041 Vájta, Szabadság tér 14.) - étkeztetési szolgáltatás biztosítása, amely magában
foglalja a gyermekek részére tízórai, ebéd és uzsonna szállítását tárgyában kiírandó - a
Bíráló Bizottság által megállapított - ajánlati felhívás tartalmát tudomásul veszi.
A Képviselı-testület az ajánlattételi felhívás három ajánlattevı részére történı
megküldésével Méhes Lajosné polgármestert megbízza.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. április 21.

Méhes Lajosné polgármester:
A közbeszerzés kapcsán új közbeszerzési eljárást kell kiírni, javasolom hogy ennek
lebonyolításával is a dr. Szücs Gábor Ügyvédi Irodát bízza meg a testület.
Határozati javaslatom a következı: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde intézmény, cecei, sáregresi és vajtai tagintézményei részére étkeztetési szolgáltatás
beszerzése tárgyában szerzıdést kössön a dr. Szücs Gábor Ügyvédi Irodával (8000
Székesfehérvár, Tolnai u. 34. V/24., képviseli: dr. Szücs Gábor ügyvéd, hivatalos
közbeszerzési tanácsadó) jegyzıkönyvhöz csatolt megbízási szerzıdés szerint. A Képviselıtestület a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges költségeket az Önkormányzat
2011. évi költségvetésének terhére biztosítja.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. április 21.
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 Önkormányzat
50/2011. (IV. 18.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény
alsószentiváni, cecei, sáregresi és vajtai tagintézményei részére étkeztetési szolgáltatás
beszerzése tárgyában szerzıdést kössön a dr. Szücs Gábor Ügyvédi Irodával (8000
Székesfehérvár, Tolnai u. 34. V/24., képviseli: dr. Szücs Gábor ügyvéd, hivatalos
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közbeszerzési tanácsadó) jegyzıkönyvhöz csatolt megbízási szerzıdés szerint. A
Képviselı-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges költségeket az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének terhére biztosítja.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. április 21.

2.) BEJELENTÉSEK, EGYEBEK
Méhes Lajosné polgármester:
A napirendi pont keretében tájékoztatni kívánom a Képviselı-testületet az elızı ülés óta
történt eseményekkel kapcsolatban az alábbiakról:
-

-

Március 30-án, Alsószentivánon polgárvédelmi gyakorlaton vettünk részt.
Március 31-én délután Varga József a Fejér Megyei Hírlap újságírója volt a
vendégem. Összehívtam az összes civil szervezet vezetıjét, hogy mutassák be a
tevékenységüket. A Fejér Megyei Hírlapban a településrıl megjelent cikkel
kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek.
Elkészültek az infrastrukturális pályázatok, amelyekrıl a Képviselı-testület döntést
hozott, a pályázatok határidıben a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra kerültek.
Április 7-én a vállalkozóknak Varga Gábor országgyőlési képviselı koordinálásával
egy megbeszélést tartottunk mővelıdési házban, 5 település kistermelıit hívtuk meg.
A településünkön állampolgársági esküre is sor került.
Április 9-én nagyszabású faültetés volt, 80 fı vett részt benne. Köszönöm a képviselıtestület munkáját. A jövı nemzedékének ültettük ezeket a fákat.
Egyeztetések folytak energetikai pályázat benyújtásának lehetıségérıl, melynek
keretében napkollektorokat illetıleg napelemeket lehetne a beruházás keretében
építeni olcsóbbá téve a villamos energiát vagy a melegvíz ellátást. Az egyeztetések
folyamatosak.

A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.35 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

dr. Gubik Zoltán
jegyzıkönyv hitelesítı

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

Erıs Gábor
jegyzıkönyv hitelesítı

