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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 

2012. MÁRCIUS 29-ÉN TARTOTT  
SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 

 
 
1. Óvodai Intézményfenntartó Társulás által feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó támogatás igénybevételére pályázat benyújtása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
2. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása, Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
elfogadására javaslat 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
4. Termıföld megmővelése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
5. Egyebek, bejelentések 
 

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete önkormányzati 
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
31/2012. (III. 29.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde tagintézményei infrastrukturális 
felújítására, fejlesztésére pályázat benyújtása 
32/2012. (III. 29.) számú határozat: Közbeszerzési Szabályzat - módosító javaslat elfogadása 
33/2012. (III. 29.) számú határozat: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
34/2012. (III. 29.) számú határozat: Közbeszerzési terv – módosító javaslat elfogadása 
35/2012. (III. 29.) számú határozat: Közbeszerzési terv (2012. évi) elfogadása  
36/2012. (III. 29.) számú határozat: Közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízás (tagóvodák étkeztetési 
szolgáltatás)   
37/2012. (III. 29.) számú határozat: 0244/1 hrsz-ú ingatlan megmővelése – hirdetmény közzététele mezıgazdasági 
gépek bérlete  
38/2012. (III. 29.) számú határozat: Honvéd utca felújítása, padkarendezése - mőszaki ellenırzés lebonyolítására 
szerzıdéskötés  
39/2012. (III. 29.) számú határozat: Honvéd utca felújítása, padkarendezése - ajánlattételi felhívások megküldése  
40/2012. (III. 29.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény 2012/2013. nevelési évre 
vonatkozó beíratás idıpontjának meghatározása  
41/2012. (III. 29.) számú határozat: Eszközbeszerzés „Mezıgazdasági tevékenység (kert, fólia, faültetés)” címen 
jóváhagyott Start közmunkaprogramban biztosított forrás terhére 
42/2012. (III. 29.) számú határozat: Eszközbeszerzés „Közúthálózat, árok karbantartása” címen jóváhagyott Start 
közmunkaprogramban biztosított forrás terhére 
43/2012. (III. 29.) számú határozat: Útszóró kı beszerzése „Közúthálózat, árok karbantartása” címen jóváhagyott 
Start közmunkaprogramban biztosított forrás terhére 
44/2012. (III. 29.) számú határozat: Eszközbeszerzés a hátrányos helyzető önkormányzatok kiegészítı támogatása 
címen kapott forrás terhére  
45/2012. (III. 29.) számú határozat: Sebestyén Imre atya emlékére felépült kápolna, emlékhely 
felszentelése költségeinek fedezésére forrás jóváhagyása  
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-én 17.30 órai 
kezdettel tartott soron következı nyilvános ülésérıl 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme, Alap Dózsa György utca 31. 
 
Jelen vannak:      
Méhes Lajosné                                      polgármester 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester 
Bölcskei Jenıné települési képviselı 
Suplicz Attila települési képviselı 
Salamon Lajos települési képviselı 
Zuppon Andrea települési képviselı 
 
Tanácskozási joggal meghívott:        
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
Igazoltan távol:  
Erıs Gábor települési képviselı 
 
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.  
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület Zuppon Andrea 
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 – 
Zuppon Andrea 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 testületi ülés 2. napirendi pontja keretében a 
Képviselı-testület az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról is döntsön, mely 
elıterjesztés szintén kiküldésre került. 
Javasolt napirendi pontok: 
1. Óvodai Intézményfenntartó Társulás által feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
támogatás igénybevételére pályázat benyújtása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
2. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása, Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve 

Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
elfogadására javaslat 
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Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
4. Termıföld megmővelése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
5. Egyebek, bejelentések 
Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi ülés 
napirendi pontját egyhangúan 6 igen szavazattal - külön határozathozatal nélkül - javaslat szerint 
elfogadta. 
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 

1. ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÁLTAL 

FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Megjelent az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet. A BM rendelet alapján 
vissza nem térítendı támogatás olyan építéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan 
vehetı igénybe, amelynél a kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig 
határozott idejő közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A BM 
rendelet alapján többek között az óvodai nevelést végzı intézmények infrastrukturális 
fejlesztésére, felújítására adható be támogatási igény. Az intézményfejlesztési támogatás az épület 
felújítására, fejlesztésére, elsısorban főtéskorszerősítésre, nyílászárócserére, hıszigetelésre és e 
feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot ellátó 
intézmény esetében kapacitásbıvítésre is igényelhetı. 
Nem nyújtható intézményfejlesztési támogatás 
a) az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására, 
b) kerítés építésére és javítására, 
c) játszótéri eszközök beszerzésére, 
d) taneszköz vagy tornatermi eszköz beszerzésére,  
e) a szociális étkeztetési feladatot ellátó intézmények kivételével - konyhai eszközök beszerzésére, 
f) számítástechnikai eszköz beszerzésére. A 
támogatás maximális mértéke 90%. 
Az Alap-Alsószetniván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde tagintézményeire a pályázatot a székhelytelepülés 
önkormányzatának Alap Község Önkormányzatának kell benyújtania. A társult önkormányzatok 
képviselı-testületei eljutatták döntéseiket a tulajdonukban lévı óvodák épületének felújítása 
tekintetében. A pályázaton Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vájta önkormányzatai indulni 
akarnak. Alap település a társult önkormányzatok által vállalt kötelezettségek függvényében hozza 
meg határozatát.  
A pályázatot április 2-áig kell benyújtani. 
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A támogatási igény maximum 30 millió forint.  
 
Suplicz Attila képviselı:  
Az Alapi Óvoda kimarad a pályázatból? A projekt befejezése az lenne, ha az építmény egy 
szigetelést is kapna.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az elızı években az óvoda több pályázatban is részesült, az elızı években az önkormányzat 
jelentıs összegeket tudott az óvodára fordítani. A Társulás keretében a cél most az lenne, hogy a 
kisebb tagóvodák is juthassanak pályázati forráshoz. A tavalyi infrastrukturális pályázat most, az 
idei évben fog megvalósulni. Az önkormányzat idei évi költségvetésében az utak felújítását 
terveztük elsıdlegesen. Az óvodánál már sok fejlesztés történt az elmúlt idıben.    
 

dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Az önrészt az önkormányzatnak elıre ki kell fizetni? A társult települések a rájuk esı önrészt 
befizetik a költségvetési számlánkra, és utána utaljuk tovább?  
 

Méhes Lajosné polgármester:  
A pályázat elıfinanszírozott. Nem fizetünk senki helyett sem. Azok a települések, akik a 
projektben vannak, állják a rájuk esı önrész összegét.  
 

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
Megállapodásban kell majd rögzíteni az önkormányzatokra esı önrésznél a fizetés feltételeit, 
melyben a cél az lenne, hogy az önkormányzatok az önrészüket elıre biztosítsák. 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
Ismertetem határozati javaslatomat, mely a pályázatban induló önkormányzatok képviselı-
testületei döntéseinek függvényében került összeállításra: Alap Község Önkormányzata Képviselı-
testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes 
szabályairól” szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint 
meghirdetett felhívásra, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde tagintézményei 
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására 29.731.202 forint támogatási igény megjelölésével.  
I. A BM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot Alap Község Önkormányzata 
(7011 Alap, Dózsa György utca 31.), mint az Alap-Alsószetniván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése nyújtja be. A pályázat az Alap-Alsószentiván-Cece-
Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által létrehozott Alapi Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsıde tagintézményei, így 
a) Alsószentiván településen az óvodai nevelésnek helyet adó épület – 7012 Alsószentiván, 
Béke utca 56/a. – 9.141.270 forint összegő, 
b) Cece településen az óvodai nevelésnek helyet adó épület – 7013 Cece, Deák Ferenc utca 
35.  – 10.688.597 forint összegő, 
c) Sáregres településen az óvodai nevelésnek helyet adó épület – 7014 Sáregres, Kossuth u. 
12. – 6.225.614 forint összegő 
d) Vajta településen az óvodai nevelésnek helyet adó épület – 7041 Vajta, Szabadság tér 14. – 
6.979.188 forint összegő 
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására irányul. 
 
II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázat keretében benyújtandó 
pályázati projekt megvalósítását 33.034.669 forint összegben vállalja, melybıl  
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a) Alsószentiván Község Önkormányzata tulajdonában lévı 7012 Alsószentiván, Béke utca 
56/b. szám alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztésére benyújtott támogatási igény 8.227.143 
forint, melyhez szükséges önerı 914.127 forint, 
b) Cece Község Önkormányzata tulajdonában lévı 7013 Cece, Deák Ferenc utca 35. szám 
alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztésére benyújtott támogatási igény 9.619.737 forint, melyhez 
szükséges önerı  1.068.860 forint, 
c) Sáregres Község Önkormányzata tulajdonában lévı 7014 Sáregres, Kossuth u. 12. szám 
alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztésére benyújtott támogatási igény 5.603.053 forint, melyhez 
szükséges önerı 622.561 forint, 
d) Vajta Község Önkormányzata tulajdonában lévı 7041 Vajta, Szabadság tér 14. szám alatti 
ingatlan infrastrukturális fejlesztésére benyújtott támogatási igény 6.281.269 forint, melyhez 
szükséges önerı  697.919 forint. 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint az Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás székhelytelepülése vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges 10% önrészt, 
3.303.467 forintot – tekintettel a Társult Települések Önkormányzatai Képviselı-testületének 
határozataiban foglaltakra - 2012. évi költségvetésében biztosítja és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a támogatás felhasználásának 2013. évre történı áthúzódása esetén az önerıt 2013. évi 
költségvetésében megjeleníti és biztosítja. 
IV. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy: 
a. a BM rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által 
társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült, továbbá  
b. a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 
évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen – a mőködtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok 
betartásával – hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény 
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten 
kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója, 
c. építéssel járó beruházás esetén a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg 
legalább 5%-ának mértékéig határozott idejő közfoglalkoztatottakat alkalmaz; a 
közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes munkaügyi központ 
kirendeltségével egyeztetett.  
V. A pályázat kedvezı elbírálása esetén Alap Község Önkormányzata és a társult 
települések önkormányzatai a pályázati projekt megvalósításához szükséges önrész biztosítására, a 
tervezett infrastrukturális fejlesztés megvalósítása tekintetében – az Alap-Alsószentiván-Cece-
Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló 
megállapodás 6.5. pontjára hivatkozással – megállapodást kötnek, miután a társult települések 
önkormányzata Képviselı-testületei kinyilvánították, hogy a pályázat megvalósításához szükséges 
önrészt önkormányzatuk költségvetéseiben vállalják.  
VI. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról, fenti nyilatkozatok pályázatban történı megtételérıl 
gondoskodjon.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: 2012. április 2. 
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem aki a napirendi pont keretében a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
31/2012. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
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pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló 4/2012. (III. 1.) BM 
rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint meghirdetett felhívásra, az Alapi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsıde tagintézményei infrastrukturális fejlesztésére, felújítására 
29.731.202 forint támogatási igény megjelölésével.  
 

I. A BM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot Alap Község 
Önkormányzata (7011 Alap, Dózsa György utca 31.), mint az Alap-Alsószetniván-Cece-
Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése nyújtja be. A pályázat 
az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által 
létrehozott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde tagintézményei, így 

a) Alsószentiván településen az óvodai nevelésnek helyet adó épület – 7012 
Alsószentiván, Béke utca 56/a. – 9.141.270 forint összegő, 
b) Cece településen az óvodai nevelésnek helyet adó épület – 7013 Cece, Deák 
Ferenc utca 35.  – 10.688.597 forint összegő, 
c) Sáregres településen az óvodai nevelésnek helyet adó épület – 7014 Sáregres, 
Kossuth u. 12. – 6.225.614 forint összegő 
d) Vajta településen az óvodai nevelésnek helyet adó épület – 7041 Vajta, 
Szabadság tér 14. – 6.979.188 forint összegő 
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására irányul. 

 
II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázat keretében 
benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 33.034.669 forint összegben vállalja, melybıl  

a) Alsószentiván Község Önkormányzata tulajdonában lévı 7012 Alsószentiván, 
Béke utca 56/b. szám alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztésére benyújtott 
támogatási igény 8.227.143 forint, melyhez szükséges önerı 914.127 forint, 
b) Cece Község Önkormányzata tulajdonában lévı 7013 Cece, Deák Ferenc utca 
35. szám alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztésére benyújtott támogatási igény 
9.619.737 forint, melyhez szükséges önerı  1.068.860 forint, 
c) Sáregres Község Önkormányzata tulajdonában lévı 7014 Sáregres, Kossuth u. 
12. szám alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztésére benyújtott támogatási igény 
5.603.053 forint, melyhez szükséges önerı 622.561 forint, 
d) Vajta Község Önkormányzata tulajdonában lévı 7041 Vajta, Szabadság tér 14. 
szám alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztésére benyújtott támogatási igény 
6.281.269 forint, melyhez szükséges önerı  697.919 forint. 

 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint az Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás székhelytelepülése vállalja, hogy a pályázat megvalósításához 
szükséges 10% önrészt, 3.303.467 forintot – tekintettel a Társult Települések 
Önkormányzatai Képviselı-testületének határozataiban foglaltakra - 2012. évi 
költségvetésében biztosítja és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának 
2013. évre történı áthúzódása esetén az önerıt 2013. évi költségvetésében megjeleníti és 
biztosítja. 
 
IV. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy: 

a. a BM rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által 
társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült, 
továbbá  

b. a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen – a mőködtetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladatellátási 
helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem 
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állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten 
kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója, 

c. építéssel járó beruházás esetén a beruházás megvalósítása során a támogatási 
összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejő közfoglalkoztatottakat 
alkalmaz; a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes 
munkaügyi központ kirendeltségével egyeztetett.  

 
V. A pályázat kedvezı elbírálása esetén Alap Község Önkormányzata és a társult 
települések önkormányzatai a pályázati projekt megvalósításához szükséges önrész 
biztosítására, a tervezett infrastrukturális fejlesztés megvalósítása tekintetében – az Alap-
Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és 
mőködtetésérıl szóló megállapodás 6.5. pontjára hivatkozással – megállapodást kötnek, 
miután a társult települések önkormányzata Képviselı-testületei kinyilvánították, hogy a 
pályázat megvalósításához szükséges önrészt önkormányzatuk költségvetéseiben vállalják.  
 
VI. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról, fenti nyilatkozatok pályázatban történı 
megtételérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: 2012. április 2. 

 
 

2. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, ÖNKORMÁNYZAT 

2012. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
A napirendi ponthoz a Körjegyzı Asszony elkészítette az Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatát, valamint az Önkormányzat közbeszerzési tervét. Kérem, hogy tájékoztassa a 
képviselıket. 
 

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
A képviselık a napirend keretében készített elıterjesztés tartalmából is tájékozódhattak arról, hogy 
2012. január l-jével hatályba lépett a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény, melynek a 
végrehajtási rendeletei is megjelentek. Hivatkozott új közbeszerzési törvény 22. §-a elıírja, hogy 
az ajánlatkérı - jelen esetben Alap Község Önkormányzata - köteles meghatározni a közbeszerzési 
eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának, belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, a nevében 
eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelısségi körét és a 
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek 
körében különösen meg kell határozni az eljárás során hozott döntésekért felelıs személyt, 
személyeket, vagy testületeket. 
A törvény azt is kimondja, hogy általános szabályzat elkészítése nem kötelezı, lehetıség van egy-
egy eljárásra is kialakítani a fentiekben említett szabályokat, de mivel minden közbeszerzésnél 
végig kell gondolni a közbeszerzési törvény vonatkozó szabályait, érdemes készíteni általános 
jelleggel egy közbeszerzési szabályzatot, amely meghagyja az eltérés lehetıségét, ha a beszerzés 
speciális tárgya, vagy az eljárás sajátossága azt indokolják. Az elıterjesztéshez csatolt tartalommal 
a képviselık megismerhették a Szabályzat tartalmát, melyhez tartozó 1. függelék tartalmazza a 
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közbeszerzési eljárások 2012. évi értékhatárait. A kiküldött Szabályzatot az alábbi módosítással 
javasolom elfogadni: 
- a 49. pontot javaslom kiegészíteni a következıkkel: "kivéve, ha a dokumentáció az ajánlattételi 
felhívással egyidejőleg megküldésre kerül az ajánlattevık részére"; 
- 53. pontot az alábbi módosítással javasolom elfogadni: „Az ajánlatok felbontását a jogi szakértı 
bevonásával a bírálóbizottság legalább egy tagja végzi a Kbt. 62. §-ában meghatározottak szerint." 
- az 55. e) pontot az alábbiak szerint javasolom módosítani a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelıen: „azokat a fıbb számszerősíthetı adatokat, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek". 
Kérem a Képviselı-testületet, hogy elıször a módosításról, majd a Szabályzat elfogadásáról 
hozzanak döntést. 
A képviselık megkapták az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét, a tervben feltüntetett 
egyetlen tervezett közbeszerzés eljárástípusa helyesen: „hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont)." Kérem a Képviselı-testületet, hogy a 
Közbeszerzési Terv tekintetében is döntsenek a javasolt módosításról. 
 
Salamon Lajos képviselı:  
Tehát a polgármester jogosult kijelölni a bíráló bizottsági tagokat. A bizottság tájékoztatást ad a 
Képviselı-testületnek. 
  

Méhes Lajosné polgármester: 
Igen. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetem határozati javaslataimat. Elsıként a 
Közbeszerzési Szabályzat tekintetében: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzata tárgyban elıterjesztett dokumentum tekintetében az alábbi módosítási javaslatot 
elfogadta: Az elıterjesztett Közbeszerzési Szabályzat 
- 49. pontja kiegészül a következıkkel: "kivéve, ha a dokumentáció az ajánlattételi felhívással 
egyidejőleg megküldésre kerül az ajánlattevık részére"; 
- 53. pont az alábbiak szerint módosul: „Az ajánlatok felbontását a jogi szakértı bevonásával a 
bírálóbizottság legalább egy tagja végzi a Kbt. 62. §-ában meghatározottak szerint.''' 
- az 55. e) pont az alábbiak szerint módosul a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelıen: 
„azokat a fıbb számszerősíthetı adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) 
alapján értékelésre kerülnek". 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
32/2012. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzata tárgyban elıterjesztett dokumentum tekintetében az alábbi 
módosítási javaslatot elfogadta: 
 
Az elıterjesztett Közbeszerzési Szabályzat 
- 49. pontja kiegészül a következıkkel: "kivéve, ha a dokumentáció az ajánlattételi 
felhívással egyidejőleg megküldésre kerül az ajánlattevık részére"; 
- 53. pont az alábbiak szerint módosul: „Az ajánlatok felbontását a jogi szakértı 
bevonásával a bírálóbizottság legalább egy tagja végzi a Kbt. 62. §-ában meghatározottak 
szerint." 
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- az 55. e) pont az alábbiak szerint módosul a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelıen: 
„azokat a fıbb számszerősíthetı adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) 
alapján értékelésre kerülnek". 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem, hogy aki az elfogadott módosítási javaslatokat is tartalmazó Közbeszerzési Szabályzatot 
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
33/2012. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva Alap Község Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát – 32/2012. (III. 29.) számú határozattal elfogadott módosítási 
javaslattal egységes szerkezetbe foglalva - jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint elfogadja. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2012. 
évi közbeszerzési terv tartalmára készített elıterjesztést az alábbi módosítással fogadja el: a 
tervben feltüntetett tervezett közbeszerzés eljárás típusa: „hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont)." Kérem, hogy aki a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
34/2012. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 
terv tartalmára készített elıterjesztés tekintetében az alábbi módosítási javaslatot elfogadta: 
a tervben feltüntetett tervezett közbeszerzés eljárás típusa: „hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont)." 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem, hogy aki a módosítási javaslatot is tartalmazó Közbeszerzési Tervet elfogadja, 
kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
35/2012. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község Önkormányzata 2012. évi 
közbeszerzési tervét - 34/2012. (III. 29.) számú határozattal elfogadott módosítási javaslattal 
egységes szerkezetbe foglalva - jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint elfogadja. 
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Méhes Lajosné polgármester: 
A közbeszerzési tervben feltüntetett közbeszerzés lebonyolítására az étkeztetés tárgyában már jogi 
segítséget nyújtó szakértıtıl érkezett árajánlat, megbízási szerzıdés tervezet, melyet ismertetek. 
Határozati javaslatom az alábbi: 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, Budai út 11. III/310., képviseli: 
dr. Szücs Gábor ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó) jegyzıkönyvhöz csatolt megbízási 
szerzıdés szerint. A Képviselı-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges 
költségeket az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére biztosítja. Felelıs: Méhes 
Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
36/2012. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény cecei, sáregresi 
és vajtai tagintézményei részére étkeztetési szolgáltatás beszerzése tárgyában szerzıdést 
kössön a dr. Szücs Gábor Ügyvédi Irodával (8000 Székesfehérvár, Budai út 11. III/310., 
képviseli: dr. Szücs Gábor ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó) jegyzıkönyvhöz 
csatolt megbízási szerzıdés szerint. A Képviselı-testület a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához szükséges költségeket az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére 
biztosítja. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A 
VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET 
ELFOGADÁSÁRA JAVASLAT 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
 

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2009. (XI. 10.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
hatályba lépése miatt vált szükségessé. Az elıterjesztés tartalmazza az önkormányzat vagyonára 
vonatkozó fıbb rendelkezéseket, valamint felvázolja a rendelettervezet tartalmát. Kérem a 
képviselıket esetleges kérdéseiket tegyék fel. 
 
Suplicz Attila képviselı:  
Úgy nézem, hogy elég sok út, árok az önkormányzathoz tartozik.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
A rendelet hatálya kiterjed Alap Község Önkormányzata tulajdonában lévı, illetve tulajdonába 
kerülı nemzeti vagyonra. Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az 
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önkormányzati vagyon elemeinek meghatározása, a vagyon forgalomképesség szerinti besorolási 
kategóriái vonatkozásában a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései 
irányadóak. A forgalomképtelen törzsvagyon a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló 
vagyonból áll. A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló törzsvagyont a rendelettervezet 1. 
melléklete tartalmazza. Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonelemei körébe 
tartoznak a közmővek, az intézmények és a középületek, melyek felsorolását a rendelettervezet 2. 
melléklete tartalmazza. A törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes üzleti vagyont a 
rendelettervezet 3. melléklete tartalmazza. 
A tulajdonosi jogokat e rendeletben foglaltak szerint - az 5. §-ban foglalt kivétellel - a képviselı-
testület gyakorolja. 
Bruttó 5 millió forint feletti értékhatárt meg nem haladó jogügyletek esetében a tulajdonjog 
átruházás pályázati eljárás, versenyeztetés nélkül is megvalósítható a rendelettervezet tartalma 
szerint.  
 
Salamon Lajos képviselı:  
A hidak hova tartoznak? Mi a különbség a saját használatú út és a külterületi földút között? 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
Az egyes számú mellékletbe tartoznak a hidak, miután az utak mőtárgyai. A helyrajzi számok 
mellett feltüntetett megnevezés az ingatlanok földhivatali nyilvántartásban szerepelı megnevezése, 
e tekintetben talán a nyilvántartótól lehetne teljesen pontos és hiteles választ kapni.    
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, kérem, aki egyetért az elıterjesztett 
rendelettervezet tartalmával kézfenntartással szavazzon. 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal a következı 
rendeletet alkotta: 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
 

4. TERMİFÖLD MEGMŐVELÉSE 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Képviselı-testület döntést hozott arról, hogy a tulajdonában lévı 0244/1 helyrajzi számú ingatlana 
megmővelésérıl saját maga gondoskodik. A 12 ha 6952 m2 nagyságú földterületbıl 1 ha 8039 m2 
rét mővelési ágú, 10 ha 8913 m2 szántó mővelési ágú terület. Tekintettel a termıföld állapotára, 
kukorica termelését javasolom a szántó mővelési ágú területen. Javasolom a képviselıknek, hogy a 
szántó megmőveléséhez az önkormányzat béreljen mezıgazdasági gépeket, oly módon, hogy a 
bérbeadó a gép kezelését biztosítsa, illetve gondoskodjon azok szabályszerő mőködtetésérıl. 
Kérem a Körjegyzı Asszonyt, hogy ismertesse a képviselıkkel a termıföld megmőveléséhez a 
gépek bérlésére vonatkozó fıbb pontokat, illetve ismertesse a határozati javaslat fıbb 
irányvonalait. 
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Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
A földterületen az alábbi mőveletek elvégzéséhez az alábbi mezıgazdasági gépek bérlésére lenne 
szükség: szántáshoz eke és erıgép, simítózáshoz simító és erıgép, tárcsázáshoz tárcsa és erıgép, 
kombinátorozáshoz kombinátor és erıgép, vetéshez, mőtrágyaszóráshoz vetıgép, 
győrőshengerezéshez győrőshenger és MTZ traktor, kultivátorozáshoz kultivátor és MTZ traktor, 
folyékony mőtrágya és vegyszerszóráshoz vegyszerezı gép és MTZ traktor, aratáshoz 
(szárzúzóval) kombájn, beszállításhoz MTZ traktor és pótkocsi, esetleges szárításhoz szárító 
bérlésére kellene gondolni. 
Nyilván célszerő lenne a valamennyi mezıgazdasági gépet egy szervezettıl bérelni, hogy az egyes 
munkafolyamatok végzése tekintetében ne legyen vita. Amennyiben a betakarított terményt 
szárítani is kell, esetleg tisztítani, betárolni, kitárolni, nem lenne célszerő, ha ezt ismét csak más 
végezné, mint aki a mezıgazdasági gépeket és azok kezelését biztosította. Javasolom, hogy az 
önkormányzat a mezıgazdasági gépek bérlése tekintetében kérjen be ajánlatokat hirdetmény 
kifüggesztésével és az egyes gépek biztosítására összességében legjobb ajánlatot tevıvel kössön 
bérleti szerzıdést. 
A határozati javaslatnak tartalmaznia kellene még azt is, hogy a bérbeadónak a gépek kezelését 
biztosítani kell, illetve gondoskodni kell azok szabályszerő mőködtetésérıl. Az önkormányzat, 
mint bérlı a bérbe adott gépek meghibásodásáért felelısséget nem vállal. 
Ki kellene kötni, hogy a bérbe adott mezıgazdasági gépeknek rendelkezni kell megfelelı 
engedélyekkel és tanúsítványokkal, beleértve a mőszaki engedélyt is. A gépek helyszínre 
szállításáért az önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot váró bérlı külön költséget nem fizet. 
Javasolt rögzíteni, hogy a mezıgazdasági gépek bérlésére vonatkozó bérleti díj árát pontonként 
hektárra illetve mázsára vetítve kell megjelölni. 
Rögzíteni kellene, hogy csak olyan bérbeadó ajánlatát fogadja el az önkormányzat, mely 
valamennyi munkafolyamat végzését a bérbeadó tulajdonában lévı eszközzel tudja biztosítani. Az 
önkormányzat valamennyi mezıgazdasági gépre azonos szervezettel/személlyel kíván bérleti 
szerzıdést kötni. 
Célszerő lenne rendelkezni arról is, hogy az ajánlattevınek köztartozása az önkormányzat felé az 
ajánlatának megtétele idıpontjában ne legyen. 
A hirdetmény az Önkormányzat a Képviselı-testülete hivatalos hirdetıtábláján kerülhetne 
kifüggesztésre, a közzétett felhívására 2012. április 16-án (hétfı) 16.00 óráig lehetne ajánlatot 
tenni a bérbeadásra.  
 
Suplicz Attila képviselı: 
Szerintem egy kézben kellene tartani, egy emberrel, szervezettel szerzıdést kötni. Az MTZ traktort 
ki kell húzni a felsorolásból, elegendı az erıgép felsorolás.  
Javasolnám, hogy mivel sürget az idı, a bérbeadásra 2012. április 10-én 10.00 óráig kérjük be az 
ajánlatokat, mert a szerzıdést minél elıbb meg kell kötni, hogy a vetımag mielıbb a földbe 
kerülhessen.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az elhangzott módosításokkal kerül a határozat megfogalmazásra:  
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát 
képezı Alap település külterületén található 0244/1 helyrajzi számú szántó mővelési ágú, 10 ha 
8913 m2 területő 302,78 AK értékő, rét mővelési ágú 1 ha 8039 m2 területő 36,08 AK értékő 
összesen 12 ha 6952 m2 nagyságú 338,86 AK értékő ingatlana hasznosítási kötelezettségére - a 
termıföld mővelési ágának megfelelı termeléssel történı hasznosítása céljából – 2012. évben 
tervezett alábbi mezıgazdasági mőveletek elvégzéséhez az alábbi mezıgazdasági gépek 
bérbeadására vár ajánlatokat: 
a) szántáshoz eke és erıgép, 
b) simítózáshoz simító és erıgép, 
c) tárcsázáshoz tárcsa és erıgép, 
d) kombinátorozáshoz kombinátor és erıgép, 
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e) vetéshez, mőtrágyaszóráshoz vetıgép, 
f) győrőshengerezéshez győrőshenger és erıgép, 
g) kultivátorozáshoz kultivátor és erıgép, 
h) folyékony mőtrágya és vegyszerszóráshoz vegyszerezı gép és erıgép, 
i) aratáshoz (szárzúzóval) kombájn, 
j) beszállításhoz erıgép és pótkocsi,   
k) esetleges szárításhoz szárító bérbeadására. 
II. A bérbeadónak a gépek kezelését biztosítani kell, illetve gondoskodni kell azok szabályszerő 
mőködtetésérıl. Az önkormányzat, mint bérlı a bérbe adott gépek meghibásodásáért felelısséget 
nem vállal. 
III. Az önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot váró bérlı kiköti, hogy a bérbe adott 
mezıgazdasági gépeknek rendelkezni kell megfelelı engedélyekkel és tanúsítványokkal, beleértve 
a mőszaki engedélyt is, melyeket az ajánlatot adónak a dokumentumok másolatának csatolásával 
igazolnia kell. A gépek helyszínre szállításáért az önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot váró 
bérlı külön költséget nem fizet. 
IV. Az I. pontban feltüntetett mezıgazdasági munkálatok elvégzéséhez bérbe adni kívánt 
mezıgazdasági gépekre vonatkozó ajánlatot az önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot váró 
bérlı a mezıgazdasági gépek bérlésére vonatkozó bérleti díj árát pontonként {a)-k) pontok} 
hektárra illetve mázsára vetítve kéri megjelölni. 
V. Az önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot váró bérlı csak olyan bérbeadó ajánlatát fogadja 
el, mely valamennyi munkafolyamat végzését a bérbeadó tulajdonában lévı eszközzel tudja 
biztosítani. Az önkormányzat valamennyi mezıgazdasági gépre azonos szervezettel/személlyel 
kíván bérleti szerzıdést kötni. 
VI. Az Önkormányzat ajánlatot olyan ajánlattevıtıl fogad el, akinek az ajánlat megtételének 
idıpontjában Alap Község Önkormányzatával szemben semminemő köztartozása nincsen. Az 
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı nyilatkozatát a tekintetben, hogy tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy az ajánlatát érintıen a köztartozásáról a döntéshozó tájékoztatást kapjon. 
VII. Az Önkormányzat a Képviselı-testület hivatala (7011, Alap Dózsa György utca 31.) hivatalos 
hirdetıtábláján 2012. március 30-án közzétett felhívására 2012. április 10-én (kedden) 10.00 óráig 
várja a bérbeadásra tett ajánlatokat. Az ajánlatokat egy eredeti példányban, Alap Község 
Polgármesterének címezve, 7011 Alap Dózsa György utca 31. szám alatti címre kell eljuttatni 
személyesen hétfı-csütörtöki napokon 8.00 órától 16.00 óráig, pénteki napon 8.00 órától 13.00 
óráig.      
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, 
hogy a hirdetmény közzétételérıl gondoskodjon. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester   
Határidı: azonnal  
Kérem, aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
37/2012. (III. 29.) számú határozata 

  
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát 
képezı Alap település külterületén található 0244/1 helyrajzi számú szántó mővelési ágú, 10 
ha 8913 m2 területő 302,78 AK értékő, rét mővelési ágú 1 ha 8039 m2 területő 36,08 AK 
értékő összesen 12 ha 6952 m2 nagyságú 338,86 AK értékő ingatlana hasznosítási 
kötelezettségére - a termıföld mővelési ágának megfelelı termeléssel történı hasznosítása 
céljából – 2012. évben tervezett alábbi mezıgazdasági mőveletek elvégzéséhez az alábbi 
mezıgazdasági gépek bérbeadására vár ajánlatokat: 
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a) szántáshoz eke és erıgép, 
b) simítózáshoz simító és erıgép, 
c) tárcsázáshoz tárcsa és erıgép, 
d) kombinátorozáshoz kombinátor és erıgép, 
e) vetéshez, mőtrágyaszóráshoz vetıgép, 
f) győrőshengerezéshez győrőshenger és erıgép, 
g) kultivátorozáshoz kultivátor és erıgép, 
h) folyékony mőtrágya és vegyszerszóráshoz vegyszerezı gép és erıgép, 
i) aratáshoz (szárzúzóval) kombájn, 
j) beszállításhoz erıgép és pótkocsi,   
k) esetleges szárításhoz szárító bérbeadására. 

 
II.  A bérbeadónak a gépek kezelését biztosítani kell, illetve gondoskodni kell azok 
szabályszerő mőködtetésérıl. Az önkormányzat, mint bérlı a bérbe adott gépek 
meghibásodásáért felelısséget nem vállal. 
 
III.  Az önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot váró bérlı kiköti, hogy a bérbe adott 
mezıgazdasági gépeknek rendelkezni kell megfelelı engedélyekkel és tanúsítványokkal, 
beleértve a mőszaki engedélyt is, melyeket az ajánlatot adónak a dokumentumok 
másolatának csatolásával igazolnia kell. A gépek helyszínre szállításáért az önkormányzat, 
mint a bérbeadásra ajánlatot váró bérlı külön költséget nem fizet. 
 
IV.  Az I. pontban feltüntetett mezıgazdasági munkálatok elvégzéséhez bérbe adni kívánt 
mezıgazdasági gépekre vonatkozó ajánlatot az önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot 
váró bérlı a mezıgazdasági gépek bérlésére vonatkozó bérleti díj árát pontonként {a)-k) 
pontok} hektárra illetve mázsára vetítve kéri megjelölni. 
 
V. Az önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot váró bérlı csak olyan bérbeadó ajánlatát 
fogadja el, mely valamennyi munkafolyamat végzését a bérbeadó tulajdonában lévı 
eszközzel tudja biztosítani. Az önkormányzat valamennyi mezıgazdasági gépre azonos 
szervezettel/személlyel kíván bérleti szerzıdést kötni. 
 
VI.  Az Önkormányzat ajánlatot olyan ajánlattevıtıl fogad el, akinek az ajánlat megtételének 
idıpontjában Alap Község Önkormányzatával szemben semminemő köztartozása nincsen. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı nyilatkozatát a tekintetben, hogy tudomásul 
veszi és elfogadja, hogy az ajánlatát érintıen a köztartozásáról a döntéshozó tájékoztatást 
kapjon. 
 
VII. Az Önkormányzat a Képviselı-testület hivatala (7011, Alap Dózsa György utca 31.) 
hivatalos hirdetıtábláján 2012. március 30-án közzétett felhívására 2012. április 10-én 
(kedden) 10.00 óráig várja a bérbeadásra tett ajánlatokat. Az ajánlatokat egy eredeti 
példányban, Alap Község Polgármesterének címezve, 7011 Alap Dózsa György utca 31. szám 
alatti címre kell eljuttatni személyesen hétfı-csütörtöki napokon 8.00 órától 16.00 óráig, 
pénteki napon 8.00 órától 13.00 óráig.      
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a hirdetmény közzétételérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester   
Határidı: azonnal  
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5. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 
 

a) Honvéd utca felújítása  
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy a Honvéd utca felújítása tekintetében megkezdtem az 
elıkészítı munkálatokat. A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 
Honvéd utca felújítására bruttó 7 millió forintot hagyott jóvá. Az elızetes tájékozódás érdekében, a 
várható bekerülési költség megbecsülése céljával több céggel felvettem a kapcsolatot. A cégek 
képviselıi a helyszínt megtekintették és árajánlatokat nyújtottak be a Honvéd utca aszfaltozására a 
Honvéd utca Béke utcai keresztezıdésétıl a Honvéd utca Petıfi Sándor utcai keresztezıdéséig 
tartó útszakaszra. Az árajánlatok összege a következı:  
1.) Németh út Kft. 3375 Mezıtárkány, Mikszáth Kálmán u.5. bruttó: 7.835.900.-Ft, 
2.) Útrégió Kft. 1054 Budapest Honvéd út 8. ajánlata bruttó 7.500.000 Ft (makadám út építésével), 
3.) Útéppark Útépítı és Mélyépítı Betéti Társaság 8000 Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park, Sóstói u. 
7. bruttó 9.157.000 forint árajánlatot jutatott el,   
4.) Horváth Trade Kft. 7672 Boda Rákóczi utca 14. árajánlata bruttó 10.094.446 forint, 
5.) Solt Út Kft.  6320 Solt, Kecskeméti út 34. ajánlata bruttó 12.640.000 forint, 
6.) Koronaút Kft. 6300 Kalocsa, Gombolyagi út 1-3. 14.908.000 forintos árajánlatot küldött meg, 
7.) PLACC Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 23. ajánlata 13.630.000 forint.  
Valamennyi cég lehetıséget kapott arra, hogy a területet bejárja és árajánlatát így adhatta meg. 
Ezen összegek tekintetében már rálátásunk lehet arra, hogy megközelítıleg mennyibe fog kerülni a 
Honvéd utca tervezett szakaszának felújítása. 
A Honvéd utca felújításához javasolom a Képviselı-testületnek, hogy bízzon meg mőszaki 
ellenırt, aki a munkálatokat felügyeli. E tekintetben ismertetem a szerzıdés tervezetét.  
Javasolom, hogy a Honvéd utca felújítása tekintetében döntsön arról a testület, hogy a munkák 
megkezdése elıtt kerüljön sor ajánlattételi felhívás kiküldésre legalább három ajánlattevı részére, 
erre Alap Község Önkormányzata beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendrıl szóló 
szabályzata szerint kerülne sor. Az ajánlattételi felhívás tartalmára vonatkozó minimumfeltételeket 
és egyéb eljárási kérdéseket a szabályzat tartalmazza. Kérem a képviselık javaslatát az 
ajánlattevık személye tekintetében. 
Ismertettek alapján két döntést kell a Honvéd utca felújítása tekintetében hoznia a Képviselı- 
testületnek. Elsı határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az Alap, Honvéd utca útburkolatának felújítása 
és padkarendezése beruházás 
mőszaki ellenırzésének lebonyolítása feladatok elvégzése tárgyában Takács Lajossal 

(székhely: Fehérvárcsurgó, Park u. 16. adószám: 46312853-2-27, mőszaki 
ellenıri névjegyzék száma: ME-KÉ-I/07-50922) szerzıdést kössön a jegyzıkönyvhöz csatolt 
szerzıdéstervezet tartalma szerint, 80.000 Ft + ÁFA díjazás ellenében, melynek forrását a 
Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. Felelıs: 
Méhes Lajosné polgármester Határidı: 2012. április 10. 
 
Suplicz Attila képviselı:  
Az elvégzendı munkára van garancia? A kritikus szakasz a Baráth János és a Varjas Ferenc 
közötti terület. Ha simán készítik el és nem csinálnak neki talajcserét, akkor két év múlva így fog 
kinézni, ahogy most is van, el fog törni, megreped az aszfalt. Ott vastagabb követ kell rakni. Nincs 
teherbíró rétege.  
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Méhes Lajosné polgármester: 
Igen, egy év garanciát adnak rá. Nincs lejtése az útnak, megáll az úton a víz. 
 
Zuppon Andrea képviselı:  
Árkoltatni nem lehetne?   
 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
A szerzıdést akkor kötnénk csak meg, ha eldöntöttük, hogy melyik vállalkozóval készíttetjük el a 
felújítást. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Takács Lajos a Magyar Közút Sárbogárdi Kirendeltségénél dolgozik. İt kértem meg a munka 
kezdetétıl a végig a munka mőszaki ellenırzésére, az ajánlattételi felhívás mőszaki tartalmának 
összeállítására, a beérkezı ajánlatok átvizsgálására.  
 
Suplicz Attila képviselı:  
A 7-8 millió forint közötti árt korrektnek tartom.  Az elıbb említett szakasz két év után ugyanolyan 
lesz, mint volt. Csapadékos idıben lehet jól látni a problémát, nincs teherbíró képessége az útnak. 
Javasolnám a Takács úrral a kritikus szakasz megbeszélését.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Ezért javaslom, hogy a képviselı-testület egy hozzá értı mőszaki ellenırt alkalmazzon, az ilyen 
problémák kiküszöbölése érdekében.  
Kérem, aki a már ismertetett határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
38/2012. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az Alap, Honvéd utca útburkolatának 
felújítása és padkarendezése beruházás 
mőszaki ellenırzésének lebonyolítása feladatok elvégzése tárgyában Takács Lajossal 
(székhely: Fehérvárcsurgó, Park u. 16. adószám: 46312853-2-27, mőszaki 
ellenıri névjegyzék száma: ME-KÉ-I/07-50922) szerzıdést kössön a jegyzıkönyvhöz csatolt 
szerzıdéstervezet tartalma szerint, 80.000 Ft + ÁFA díjazás ellenében, melynek forrását a 
Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: 2012. április 10. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Második határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri Méhes 
Lajosné polgármestert, hogy az Alap, Honvéd utca felújítása beruházás lebonyolításához az alábbi 
szervezeteknek, mint ajánlattevıknek küldje meg egyidejőleg az ajánlattételi felhívást Alap 
Község Önkormányzata „beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendrıl" szóló 
szabályzatban foglaltak szerint: 
1. Németh Út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3375 Mezıtárkány, Mikszáth Kálmán út 5.  
2. Útéppark Útépítı és Mélyépítı Betéti Társaság 8000 Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park, Sóstói u. 
7.  
3. Horváth–Trade Ker. Kft. 7672 Boda, Rákóczi u. 14.   
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4. Útrégió Kft. 1054 Budapest, Honvéd út 8.  
Az eljárás eredményérıl a Képviselı-testületet tájékoztassa.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: 2012. április 6. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
39/2012. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri Méhes Lajosné polgármestert, hogy 
az Alap, Honvéd utca felújítása beruházás lebonyolításához az alábbi szervezetnek, mint 
ajánlattevıknek küldje meg egyidejőleg az ajánlattételi felhívást Alap Község 
Önkormányzata „beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendrıl" szóló 
szabályzatban foglaltak szerint: 
1. Németh Út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3375 Mezıtárkány, Mikszáth Kálmán út 5.  
2. Útéppark Útépítı és Mélyépítı Betéti Társaság 8000 Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park, 
Sóstói u. 7.  
3. Horváth–Trade Ker. Kft. 7672 Boda, Rákóczi u. 14.   
4. Útrégió Kft. 1054 Budapest, Honvéd út 8.  
Az eljárás eredményérıl a Képviselı-testületet tájékoztassa. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2012. április 6. 
 
 

b)  Óvodai beíratás idıpontjának meghatározása 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde vezetıje azzal a kéréssel fordul a Képviselıtestület 
felé, hogy az óvodai beíratás idıpontját a 2012/2013. nevelési év tekintetében 2012. április 17.-18. 
napokban 8.00 órától 16.00 óráig határozza meg. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfenntartással 
szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
40/2012. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde 
(7011 Alap, Vörösmarty u. 7.) intézmény 2012/2013. nevelési évre vonatkozó beíratás 
idıpontját 2012. április 17-18. napokban 8.00 órától 16.00 óráig határozza meg. 
 

A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az 
intézmény vezetıjét tájékoztassa. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
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c)  Start munkaprogramot érintı beszerzések, hátrányos helyzető önkormányzatok 
kiegészítı támogatásának felhasználása 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az elızı üléseken már tájékoztattam a képviselıket, az önkormányzatnál beinduló Start 
munkaprogramok tartalmáról. A programokban jóváhagyott eszközök beszerzéséhez 
megkezdıdtek az elıkészítı munkálatok, melyekrıl a képviselıket tájékoztatni kívánom. A 
mezıgazdasági tevékenység (kert, fólia és faültetés) címet viselı közmunkaprogramban került 
jóváhagyásra traktor 1.880.000 és eke 120.000 beszerzése összesen 2.000.000 forint értékben. A 
beszerzéshez számos árajánlat bekérésre került, de ebbıl a jóváhagyott összegbıl sajnos csak 
kisebb kategóriájú gép szerezhetı be, mely azonban az általunk tervezett és szükséges munkálatok 
elvégzéséhez elegendı. A programban a traktorra jóváhagyott keret igen szők lehetıségeket 
hagyott, és nyilván úgy kell gondolkodni, hogy a másik programban jóváhagyott traktortartozékok 
illeszkedjenek az alapgéphez, melyet a szőkös pénzügyi források igen korlátoznak. A 
legkedvezıbb ajánlatot a Constar Hungary Kft. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 
79., cégjegyzékszám: 01-09-695393, adószám: 12621730-2-41) adta, a beszerzésre vonatkozó 
adásvételi szerzıdés tervezetét ismertetem. 
A közúthálózat, árok karbantartása Start Közmunkaprogramban került jóváhagyásra a traktorhoz 
toló lap (200.000 Ft) és pótkocsi (575.000 Ft) beszerzése 775.000 forint összegben. E tekintetben 
is a legjobb ajánlat a már ismertetett cégtıl érkezett, e két eszköz beszerzésére vonatkozó 
szerzıdés tervezetét is ismertetem. 
Ugyanezen közmunkaprogramban szerepel 1.000.000 Ft összeg útszóró kı vásárlására, melyre a 
legjobb ajánlatot a BB-TRUCK 2003. Kft. (székhelye: Sárbogárd, Lázár u. 6., adószáma: 
12980662-2-07) adta, ennek tartalmát ismertettem. 
Az önkormányzat a hátrányos helyzető önkormányzatok kiegészítı támogatásáról szóló 58/2011. 
(XII. 23.) BM rendelet alapján 5.250.000 Ft támogatásban részesült. A támogatás felhasználása 
tekintetében állásfoglalást kértünk a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárától, mert a 
szabályok nem voltak egyértelmőek. A megérkezett válasz alapján a támogatási összeg 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település 
önfenntartó képességét segítı kis- és nagy értékő eszközbeszerzésre egyaránt fordítható. 
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy ezen forrás terhére kerüljön beszerzésre a traktorhoz 
védıkeret, töltögetı kapa, talajmaró, mőtrágyaszóró, kultivátor, kommunális kefe, főkasza bruttó 
974.146 Ft összegben, attól a szervezettıl, amely a traktorra a legjobb ajánlatot adta.  
Fentiek értelmében határozati javaslataim: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Belarus 132H típusú traktort, függesztett ekét 
vásároljon a „Mezıgazdasági tevékenység (kert, fólia, faültetés)" címen jóváhagyott Start 
közmunkaprogramban biztosított forrás terhére és az adásvételi szerzıdést e tárgyban 1.574.803 Ft 
+ ÁFA, azaz bruttó 2.000.000 Ft összegben jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint a Constar 
Hungary Kft.-vel (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., cégjegyzékszám: 01-09-
695393, adószám: 12621730-2-41) megkösse. Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: 
azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
41/2012. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a Belarus 132H típusú traktort, függesztett ekét vásároljon a 
„Mezıgazdasági tevékenység (kert, fólia, faültetés)" címen jóváhagyott Start 
közmunkaprogramban biztosított forrás terhére és az adásvételi szerzıdést e tárgyban 
1.574.803 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.000.000 Ft összegben jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom 
szerint a Constar Hungary Kft.-vel (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., 
cégjegyzékszám: 01-09-695393, adószám: 12621730-2-41) megkösse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: azonnal 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Második határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza 
Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Belarus 132H típusú traktorhoz tolólapot, pótkocsit 
vásároljon a „Közúthálózat, árok karbantartása" címen jóváhagyott Start közmunkaprogramban 
biztosított forrás terhére és az adásvételi szerzıdést e tárgyban 610.236 Ft + ÁFA, azaz bruttó 
775.000 Ft összegben jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint a Constar Hungary Kft.-vel 
(székhely: 1036 Budapest," Árpád fejedelem útja 79., cégjegyzékszám: 01-09-695393, adószám: 
12621730-2-41) megkösse. Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
42/2012. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a Belarus 132H típusú traktorhoz tolólapot, pótkocsit vásároljon a 
„Közúthálózat, árok karbantartása" címen jóváhagyott Start közmunkaprogramban 
biztosított forrás terhére és az adásvételi szerzıdést e tárgyban 610.236 Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 775.000 Ft összegben jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint a Constar Hungary 
Kft.-vel (székhely: 1036 Budapest," Árpád fejedelem útja 79., cégjegyzékszám: 01-09-695393, 
adószám: 12621730-2-41) megkösse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: azonnal 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Harmadik határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza 
Méhes Lajosné polgármestert, hogy a „Közúthálózat, árok karbantartása" címen jóváhagyott Start 
közmunkaprogramban biztosított forrás terhére 1.000.000 Ft összegben útszóró kı beszerzésérıl 
gondoskodjon a BB-TRUCK 2003. Kft. (székhelye: Sárbogárd, Lázár u. 6., adószáma: 12980662-
2-07) közremőködésével. Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
43/2012. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a „Közúthálózat, árok karbantartása" címen jóváhagyott Start 
közmunkaprogramban biztosított forrás terhére 1.000.000 Ft összegben útszóró kı 
beszerzésérıl gondoskodjon a BB-TRUCK 2003. Kft. (székhelye: Sárbogárd, Lázár u. 6., 
adószáma: 12980662-2-07) közremőködésével.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: azonnal 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Negyedik határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza 
Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Belarus 132H típusú traktorhoz védıkeretet, töltögetı kapát, 
talajmarót, mőtrágyaszórót, kultivátort, kommunális kefét, főkaszát vásároljon a hátrányos 
helyzető önkormányzatok kiegészítı támogatása címen kapott forrás terhére és az adásvételi 
szerzıdést e tárgyban 767.044 Ft + ÁFA, azaz bruttó 974.146 Ft összegben jegyzıkönyvhöz 
csatolt tartalom szerint a Constar Hungary Kft.-vel (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem 
útja 79., cégjegyzékszám: 01-09-695393, adószám: 12621730-2-41) megkösse. Felelıs: Méhes 
Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
44/2012. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a Belarus 132H típusú traktorhoz védıkeretet, töltögetı kapát, 
talajmarót, mőtrágyaszórót, kultivátort, kommunális kefét, főkaszát vásároljon a hátrányos 
helyzető önkormányzatok kiegészítı támogatása címen kapott forrás terhére és az adásvételi 
szerzıdést e tárgyban 767.044 Ft + ÁFA, azaz bruttó 974.146 Ft összegben jegyzıkönyvhöz 
csatolt tartalom szerint a Constar Hungary Kft.-vel (székhely: 1036 Budapest, Árpád 
fejedelem útja 79., cégjegyzékszám: 01-09-695393, adószám: 12621730-2-41) megkösse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: azonnal 
 
 
 

d)  Tájékoztatás Óvodai beruházásról 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Az elmúlt évben benyújtott infrastrukturális pályázaton elnyert támogatás felhasználására kötött 
vállalkozói szerzıdés értelmében megkezdıdik az óvodai beruházás kivitelezése jövı héten április 
5-én mind Alap, mind Sáregres településen. A részletek egyeztetése, a helyszín bejárása a mőszaki 
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ellenırrel együtt megtörtént, a munkálatok befejezését április 13-éig ígérte a vállalkozó Alapon. A 
konyha mőködésének szünetelése alatt Vajtáról a Csülök Bt fogja szállítani az ebédet.  
 
 
 
 

e) Temetıben   Sebestyén   Imre   atya   emlékére   felépült   kápolna,   emlékhely 
felszentelése 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Május 12-én a temetıben lesz a kápolna megszentelése, mint köztudott az emlékhely 
közadakozásból épült fel. Az ünnepség után Sebestyén Imre hozzátartozóit, az egyház képviselıit 
és azokat akik az építéshez anyagilag hozzájárultak célszerő lenne megvendégelni. Meghívó 
készítésével tervezzük az érintettek meghívását. A megvendégelés az idısek nappali ellátásának 
helyet adó épületben lenne. Kérem a Képviselı-testületet, hogy ezzel kapcsolatos kiadások 
fedezésére 100 ezer forintot biztosítson.  
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a településen 
megrendezésre kerülı Sebestyén Imre atya emlékére felépült kápolna, emlékhely 
felszenteléséhez kapcsolódó rendezvény költségeinek fedezésére bruttó 100 ezer forint összeget 
biztosít Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése tartaléka terhére. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
45/2012. (III. 29.) számú határozata 

  

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a településen megrendezésre kerülı 
Sebestyén Imre atya emlékére felépült kápolna, emlékhely 
felszenteléséhez kapcsolódó rendezvény költségeinek fedezésére bruttó 100 ezer forint 
összeget biztosít Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
 

f) Tájékoztatás az elızı ülés óta eltelt eseményekrıl 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy  
- elfogadásra került a Sárbogárdi Kistérségi Társulás költségvetése a február 28-án 
megtartott társulási ülés keretében, 
- március elsı heteiben a településen lebonyolódott az ebek összeírása, 
- a Start Közmunkaprogramban foglalkoztatottak részére megtörtént a munkavédelmi, 
balesetvédelmi, tőzvédelmi oktatás valamennyi érintett részvételével, 
- március 10-én a Mővelıdési Házban megrendezésre került a Tavaszköszöntı Bál, ahol az 
elmúlt évek hagyományainak megfelelıen megajándékozásra kerültek a nyolcadik osztályos 
gyerekek és megtörtént tájékoztatásuk arról, hogy a Képviselı-testület 50 ezer forinttal támogatja 
év végi kirándulásukat, 
- az iskola és az önkormányzat közös szervezésében március 14-én este került sor a március 
15-i megemlékezés megtartására, 
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- a Start Munkaprogramhoz az akác valamint a pusztaszil facsemeték szállítása és elültetése 
lebonyolódott, 
- már ismertettek szerint több alkalommal volt egyeztetés a Honvéd utca felújításának 
elıkészítésével kapcsolatban, 
- Székesfehérváron a polgármesterek részére továbbképzés volt a polgárvédelemmel 
összefüggı feladatokról és teendıkrıl, melyen március 22-én részt vettem, 
- március 24-én került sor az óvodában szakmai nap tartására a környezı óvodák 
pedagógusai részvételével, melyen jelen voltam, 
- a gyógyszertárnál található önkormányzati tulajdonú kertben megkezdıdtek és folyamatban 
vannak a mezıgazdasági munkafolyamatok. 
 
 
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné polgármester 

megköszönte a részvételt és az ülést 20.25 órakor bezárta. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Nyikosné Katzenberger Erika  
           polgármester                                                                               körjegyzı 
 
 
 
 
 
        Zuppon Andrea                Suplicz Attila   
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                         jegyzıkönyv hitelesítı 
   
 
 
 

 


