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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. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT  
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 

 
 
 
 
 
 

Napirendi pont:  
 

1. Ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos bérleti- és üzemeltetési szerzıdés 
elfogadása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 
89/2012. (VI. 27.) számú határozat: AQUAPLUS Kft.-vel ivóvízszolgáltatás üzemeltetésének közös 
megegyezéssel történı megszüntetésérıl 
90/2012. (VI. 27.) számú határozat: FEJÉRVÍZ ZRt.-vel történı bérleti- és üzemeltetési szerzıdés, 
megállapodás megkötésérıl 
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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 
 
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én 17.30 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  
Erıs Gábor települési képviselı                                            
Salamon Lajos települési képviselı  
Suplicz Attila települési képviselı                        

 
Tanácskozási joggal jelen van: 
                        Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
Igazoltan távollévık: Bölcskei Jenıné települési képviselı   

             Zuppon Andrea települési képviselı      
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésén 
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 5 
tagja jelen van, az ülést megnyitom. Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének 
hitelesítıjéül a Képviselı-testület Erıs Gábor települési képviselıt és Salamon Lajos 
települési képviselıt válassza meg.  
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl 
készülı jegyzıkönyv hitelesítıjének egyhangúan 5 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Erıs Gábor és Salamon Lajos települési képviselıt megválasztotta. 
 
Javasolom, hogy a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv vezetıjének a Képviselı-testület 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl 
készülı jegyzıkönyv vezetıjének egyhangúan 5 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt elfogadta. 
 
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak 
szerint fogadja el: 

1. Ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos bérleti- és üzemeltetési szerzıdés elfogadása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  

Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 



 3

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontját egyhangúan 5 igen szavazattal - külön határozathozatal nélkül - javaslat 
szerint elfogadta. 
 
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

 
 

1. IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS BÉRLETI- ÉS 

ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS ELFOGADÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  
 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
Köszönöm a képviselık megjelenését a mai rendkívüli ülésen. Az elmúlt ülésen ismertettem a 
képviselık elıtt a jelenlegi ivóvízszolgáltató, az AQUAPLUS Kft. tájékoztatásának tartalmát, 
mely szerint a Kft-nek hosszú távon jogilag nincs lehetısége a lakossági vízi-közmővek 
mőködtetésére. Megismerhették a képviselık a FEJÉRVÍZ ZRt. ajánlatának tartalmát, 
meghallgatták képviselık tájékoztatását. A részvényvásárlás tekintetében az adásvételi és 
letéti szerzıdés aláírásra és átadásra került. A mai ülésen döntést kellene hozni a tekintetben, 
hogy az elıterjesztetett bérleti- és üzemeltetési szerzıdés valamint megállapodás tartalmát a 
Képviselı-testület elfogadja-e, felhatalmaz-e annak aláírására.  
Miután a dokumentumok tartalma ismert a képviselık elıtt két határozati javaslatomat 
ismertetem. 
Elsı határozati javaslatom:  
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte az AQUAPLUS Kútfúró, 
Építı és Termál-energetikai Kft. (székhelye 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1., képviseli: 
Bálint Erika ügyvezetı, adószáma: 13088990-2-06), mint szolgáltató tájékoztatását az 
ivóvízszolgáltatás hosszú távú lehetıségeirıl,  tudomásul véve, hogy az AQUAPLUS Kft. az 
üzemeltetés közös megegyezéssel történı megszüntetését kezdeményezi. 
II. Figyelemmel a szolgáltató kezdeményezésére Alap Község Önkormányzata Képviselı-
testülete az AQUAPLUS Kútfúró, Építı és Termál-energetikai Kft.-vel a vízi-közmő 
üzemeltetésére, mőködtetésére vonatkozó együttmőködését közös megegyezéssel meg kívánja 
szüntetni. 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az alapi víztermelı- és elosztó rendszer 
bérletére és üzemeltetésére a Fejér Megyei Önkormányzat Víz- és Csatornamő Zártkörően 
Mőködı Részvénytársassággal (rövidített neve: FEJÉRVÍZ ZRt., székhelye: 8000 
Székesfehérvár, Királysor 3-15.) kíván szerzıdést kötni. Az üzemeltetı váltás lebonyolításáig, 
de legkésıbb 2012. december 31-ig a víziközmő szolgáltatás biztonsága érdekében 
nélkülözhetetlen az AQUAPLUS Kft. együttmőködése a lakossági és közüzemi szolgáltatás 
biztosítására. A Képviselı-testület az üzemeltetı váltás keretében felhívja a jelenlegi 
szolgáltató, az AQUAPLUS Kútfúró, Építı és Termál-energetikai Kft-t, hogy mőködjön 
együtt a tekintetben, hogy a víziközmő-eszköz leltár közös felvétele, valamint a számlázási 
alapadatok átadása 2012. július 1-je és 2012. szeptember 1-je között a FEJÉRVÍZ Zrt. részére 
történjen meg. 
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IV. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a döntésrıl az AQUAPLUS Kft. képviselıjét értesítse, az üzemeltetı 
váltással kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
Második határozati javaslatom: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a Fejér Megyei 
Önkormányzatok Víz- és Csatornamő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által az alapi 
víztermelı- elosztó rendszer bérletérıl és üzemeltetésérıl készített bérleti- és üzemeltetési  
szerzıdés tervezetének valamint a vízi közmővek üzemeltetésérıl szóló szerzıdéshez 
kapcsolódó idıbeni üzemezésrıl és a döntést befolyásoló egyéb lényeges körülményekrıl 
elıkészített megállapodás tervezetének tartalmát és az alábbi döntést hozta:  
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamő Zárkörően Mőködı 
Részvénytársasággal (rövidített neve: FEJÉRVÍZ ZRt., székhelye: 8000 Székesfehérvár, 
Királysor 3-15., cégjegyzékszáma: 0710001122, adószáma: 11111544-2-07, képviseli: Kis 
István vezérigazgató) a jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint 

a) bérleti- és üzemeltetési szerzıdést kössön Alap víztermelı- elosztó rendszer 
bérletérıl és üzemeltetésérıl, 

b) megállapodást kössön a vízi közmővek üzemeltetésérıl szóló szerzıdéshez 
kapcsolódó idıbeni ütemezésrıl és a döntést befolyásoló egyéb lényeges 
körülményekrıl. 

II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a döntésrıl a FEJÉRVÍZ ZRt. képviselıjét értesítse, a dokumentumokat 
aláírja és az üzemeltetı váltással kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
Kérdezem a képviselıket van-e esetleg kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincsen, kérem a képviselıket, hogy a határozati javaslatokról külön-külön 
szavazzunk. 
Kérem, aki az elsıként ismertetett határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
89/2012. (VI. 27.) számú határozata 

 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte az AQUAPLUS 

Kútfúró, Építı és Termál-energetikai Kft. (székhelye 6762 Sándorfalva, 
Sövényházi út 1., képviseli: Bálint Erika ügyvezetı, adószáma: 13088990-2-
06), mint szolgáltató tájékoztatását az ivóvízszolgáltatás hosszú távú 
lehetıségeirıl,  tudomásul véve, hogy az AQUAPLUS Kft. az üzemeltetés 
közös megegyezéssel történı megszüntetését kezdeményezi. 
 

II. Figyelemmel a szolgáltató kezdeményezésére Alap Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete az AQUAPLUS Kútfúró, Építı és Termál-energetikai 
Kft.-vel a vízi-közmő üzemeltetésére, mőködtetésére vonatkozó 
együttmőködését közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni. 
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III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az alapi víztermelı- és elosztó 

rendszer bérletére és üzemeltetésére a Fejér Megyei Önkormányzat Víz- és 
Csatornamő Zártkörően Mőködı Részvénytársassággal (rövidített neve: 
FEJÉRVÍZ ZRt., székhelye: 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) kíván 
szerzıdést kötni. Az üzemeltetı váltás lebonyolításáig, de legkésıbb 2012. 
december 31-ig a víziközmő szolgáltatás biztonsága érdekében 
nélkülözhetetlen az AQUAPLUS Kft. együttmőködése a lakossági és 
közüzemi szolgáltatás biztosítására. A Képviselı-testület az üzemeltetı váltás 
keretében felhívja a jelenlegi szolgáltató, az AQUAPLUS Kútfúró, Építı és 
Termál-energetikai Kft-t, hogy mőködjön együtt a tekintetben, hogy a 
víziközmő-eszköz leltár közös felvétele, valamint a számlázási alapadatok 
átadása 2012. július 1-je és 2012. szeptember 1-je között a FEJÉRVÍZ Zrt. 
részére történjen meg. 
 

IV. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a döntésrıl az AQUAPLUS Kft. képviselıjét értesítse, az 
üzemeltetı váltással kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Kérem, aki a másodsorban ismertetett határozati javaslat tartalmával egyetért, kézfenntartással 
szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
90/2012. (VI. 27.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a Fejér Megyei 
Önkormányzatok Víz- és Csatornamő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által az 
alapi víztermelı- elosztó rendszer bérletérıl és üzemeltetésérıl készített bérleti- és 
üzemeltetési  szerzıdés tervezetének valamint a vízi közmővek üzemeltetésérıl szóló 
szerzıdéshez kapcsolódó idıbeni üzemezésrıl és a döntést befolyásoló egyéb lényeges 
körülményekrıl elıkészített megállapodás tervezetének tartalmát és az alábbi döntést 
hozta:  
 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamő Zárkörően 
Mőködı Részvénytársasággal (rövidített neve: FEJÉRVÍZ ZRt., székhelye: 8000 
Székesfehérvár, Királysor 3-15., cégjegyzékszáma: 0710001122, adószáma: 11111544-2-
07, képviseli: Kis István vezérigazgató) a jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint 

a) bérleti- és üzemeltetési szerzıdést kössön Alap víztermelı- elosztó rendszer 
bérletérıl és üzemeltetésérıl, 

b) megállapodást kössön a vízi közmővek üzemeltetésérıl szóló szerzıdéshez 
kapcsolódó idıbeni ütemezésrıl és a döntést befolyásoló egyéb lényeges 
körülményekrıl. 
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II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a döntésrıl a FEJÉRVÍZ ZRt. képviselıjét értesítse, a 
dokumentumokat aláírja és az üzemeltetı váltással kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.00 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Nyikosné Katzenberger Erika  
           polgármester                                                                               körjegyzı 
 
 
 
 
 
        Erıs Gábor                      Salamon Lajos  
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                         jegyzıkönyv hitelesítı 
 


