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JEGYZŐKÖNYV 

ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2009. MÁRCIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉR ŐL  

 
Napirendi pontok: 
1. Beszámoló Alap Község Vízművének 2008. január-december közötti időszak üzemeltetési 

tapasztalatairól és a 2009. évi vízárról, kapcsolódó rendelettervezet előterjesztése 
Előterjesztő: Virág Gábor Aquaplus Kft. képviselője (tanácskozási joggal meghívott),  

   Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
2. Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására javaslat 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kállay Éva pályázati dokumentáció készítő, Édes Gergely 
tervező, Pekarek Istvánné intézményvezető, Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető 

3. Javaslat közfoglalkoztatási terv elfogadására 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Zsigmond Attiláné szociális főtanácsos 
Tanácskozási joggal meghívott: Simon Miklós Regionális Munkaügyi Központ Sárbogárdi 
Kirendeltségének vezetője 

4. Tájékoztató a település lakosságának egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi tevékenységről 
(Írásbeli előterjesztés nem érkezett) 
Előterjesztők, tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szabó Katalin Ingrid háziorvos, dr. Gubik 
Zoltán háziorvos 

5. Beszámoló a területi védőnői munkáról 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Kaszás Ildikó védőnő, Mező Béláné védőnő 

6. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Vámosi Ferencné igazgatási főmunkatárs 

7. Családgondozás 2008. évben 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Gicziné Bornemissza Márta családgondozó, Petrovics 
Péterné intézményvezető, Katonáné Nagy Katalin családgondozó 

8. Alapi Óvoda átszervezése, javaslat az Alapító Okirat, Társulási Megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

9. Cecei Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos vélemény megfogalmazása, javaslat az 
Alapító Okirat, Társulási Megállapodás módosítására (szakértői vélemény a testületi anyag 
postázásáig nem érkezett) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

10. Szilárd hulladékszállítási díjkedvezmény feltételeinek megállapítása (Előkészítés folyamatos) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

11. Egyebek, bejelentések 
 

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések: 
Alap Község Önkormányzat 6/2009. (IV. 1.) rendelete az ivóvíz díjának megállapításáról 
43/2009. (III. 30.) számú határozat: Ivóvíz koncessziós díj emelésének elfogadása 
44/2009. (III. 30.) számú határozat: AQAPLUS Kft beszámolójának elfogadása 
45/2009. (III. 30.) számú határozat: Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázat – 
pályázati dokumentáció elkészítésére forrásbiztosítás 
46/2009. (III. 30.) számú határozat: Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázat - 
nyilatkozattétel 
47/2009. (III. 30.) számú határozat: 36/2009.(III. 11.) számú határozat módosítása, szándéknyilatkozat 
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz forrás biztosítása 
48/2009. (III. 30.) számú határozat: Közfoglalkoztatási terv elfogadása 
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49/2009. (III. 30.) számú határozat: Alap Község lakosságának egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi 
tevékenységről szóló beszámoló elfogadása  
50/2009. (III. 30.) számú határozat: A területi védőnői munkáról szóló beszámoló elfogadása  
51/2009. (III. 30.) számú határozat: A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló beszámolót elfogadása  
52/2009. (III. 30.) számú határozat: Családgondozás 2008. évben - beszámoló elfogadása 
53/2009. (III. 30.) számú határozat: Alapi Óvoda átszervezése, az Alapító Okirat elfogadása 
54/2009. (III. 30.) számú határozat: Alapi Óvoda Társulási Megállapodás módosítása 
55/2009. (III. 30.) számú határozat: Cecei Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos Alapító Okirat 
módosítása 
56/2009. (III. 30.) számú határozat: Cecei Általános Iskola Társulási Megállapodás módosítása 
57/2009. (III. 30.) számú határozat: Szilárd hulladékszállítási díjkedvezmény feltételeinek megállapítása 
58/2009. (III. 30.) számú határozat: Cecei Általános Iskola Alap Tagintézményében és az Alapi Óvodában a 
beiratkozási rendjének meghatározása  
59/2009. (III. 30.) számú határozat: Cecei Általános Iskola Alapi Tagintézményének az Arany László Napok 
megrendezéséhez forrás biztosítása 
60/2009. (III. 30.) számú határozat: Cecei Általános Iskola intézményvezető munkakör betöltésével 
kapcsolatos pályázati felhívás véleményezése 
61/2009. (III. 30.) számú határozat: Magyar Közút által szervezett szemétgyűjtési programban részvételi 
szándék jelzése 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 30-án 17.00 órai 
kezdettel tartott nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme Alap Dózsa György u. 31. 
 
Jelen vannak: Méhes Lajosné  polgármester 
 Alpek János alpolgármester 
                            Bölcskei Jenőné  
                            Erős István 
                            Erős Gábor  
  Salamon Lajos  
 Szopori György  
 Szabó János 
 Zuppon Andrea települési képviselők 
 
 
Meghívottak: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 Kállai Éva pályázati dokumentáció készítő 
 Édes Gergely tervező 
 Zsigmond Attiláné szociális ügyintéző 
 Dr. Gubik Zoltán háziorvos 
 Virág Gábor Aquaplusz Kft. képviselője 
 Kaszás Ildikó védőnő 
 Vámosi Ferencné főmunkatárs 
 Gicziné Bornemissza Márta családgondozó 
  Petrovics Péterné intézményvezető 
 Katonáné Nagy Katalin családgondozó 
 Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető 
 Pekarek Istvánné intézményvezető 
 
 
Igazoltan távollévők:      Horváth József                                 települési képviselő 
                                                             
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési 
képviselő közül 9 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.  
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Alpek János és Erős István 
képviselőket javasolja.  
 
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Alpek János és Erős István 
képviselőt 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  megválasztotta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok 
figyelembevételével.  
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Alpek János alpolgármester: 
Javasolja, hogy a napirendi pontban szereplő „Beszámoló Alap Község Vízművének 2008. 
január-december közötti időszak üzemeltetési tapasztalatairól és a 2009. évi vízárról, 
kapcsolódó rendelettervezet előterjesztése”-t vegyék előre, mert az Urak Sándorfalváról 
érkeztek és a vissza út is hosszú lesz, a többit a napirendi pontok alapján tárgyalják.  
       
Méhes Lajosné polgármester: 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, Alpek János alpolgármester úr javaslatára, hogy a 

„Beszámoló Alap Község Vízművének 2008. január-december közötti időszak üzemeltetési 
tapasztalatairól és a 2009. évi vízárról, kapcsolódó rendelettervezet előterjesztése” az első 
helyre kerüljön, a többi meghívóban szereplő napirendi pontok figyelembevételével.   
 
A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat – külön határozathozatal 
nélkül - 9 igen szavazattal, az alábbiak szerint elfogadta:  
 
Napirendi pontok: 
1. Beszámoló Alap Község Vízművének 2008. január-december közötti időszak üzemeltetési 

tapasztalatairól és a 2009. évi vízárról, kapcsolódó rendelettervezet előterjesztése 
Előterjesztő: Virág Gábor Aquaplus Kft. képviselője (tanácskozási joggal meghívott),  

   Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 
2. Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat benyújtására javaslat 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kállay Éva pályázati dokumentáció készítő, Édes Gergely 
tervező, Pekarek Istvánné intézményvezető, Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény 
vezető 
 

3. Javaslat közfoglalkoztatási terv elfogadására 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Zsigmond Attiláné szociális 
főtanácsos 
Tanácskozási joggal meghívott: Simon Miklós Regionális Munkaügyi Központ 
Sárbogárdi Kirendeltségének vezetője 
 

4. Tájékoztató a település lakosságának egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi 
tevékenységről (Írásbeli előterjesztés nem érkezett) 
Előterjesztők, tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szabó Katalin Ingrid háziorvos, dr. 
Gubik Zoltán háziorvos 

 
5. Beszámoló a területi védőnői munkáról 

Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Kaszás Ildikó védőnő, Mező Béláné védőnő 
 
6. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Vámosi Ferencné igazgatási főmunkatárs 
 
7. Családgondozás 2008. évben 

Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Gicziné Bornemissza Márta családgondozó, 
Petrovics Péterné intézményvezető, Katonáné Nagy Katalin családgondozó 

 
8. Alapi Óvoda átszervezése, javaslat az Alapító Okirat, Társulási Megállapodás 

módosítására 
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Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 

9. Cecei Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos vélemény megfogalmazása, javaslat az 
Alapító Okirat, Társulási Megállapodás módosítására (szakértői vélemény a testületi 
anyag postázásáig nem érkezett) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
10. Szilárd hulladékszállítási díjkedvezmény feltételeinek megállapítása (Előkészítés 

folyamatos) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
11. Egyebek, bejelentések 
 
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 
 
1. BESZÁMOLÓ ALAP KÖZSÉG VÍZM ŰVÉNEK 2008. JANUÁR-DECEMBER 

KÖZÖTTI ID ŐSZAK ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATAIRÓL ÉS A 2009. ÉVI  
VÍZÁRRÓL, KAPCSOLÓDÓ RENDELETTERVEZET EL ŐTERJESZTÉSE 
Előterjesztő: Virág Gábor Aquaplus Kft. képviselője (tanácskozási joggal meghívott),  

   Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők meghívóval együtt megkapták, felkéri Virág 
Gábor Urat, az Aquaplus Kft képviselőjét, hogy az esetlegesen szóban egészítse ki az írásos 
beszámolót. 
 
Virág Gábor Aquaplus Kft képviselője:  
Köszönti a képviselő-testület tagjait. Megköszöni a lehetőséget, hogy az 1. napirendi pontba 
tették a beszámolót, és szóban nem kíván hozzáfűzni semmit. Előadja a képviselő-testület 
tagjainak, hogy bárminemű kérdésre szívesen válaszol. 
 
Alpek János alpolgármester: 
Reméli, a vízdíjemelést nem visszamenőleg akarják érvényesíteni, csakis elírás lehet, mert 
március 10-ei keltezésű a levél. Megkérdezi milyen mértékű koncessziós díjemelést 
tartanának szükségesnek. Április 1-jétől gondolta a rendelet megalkotását.  
 
Virág Gábor Aquaplus Kft képviselője: 
Elmondja, hogy elnézést kér a kiküldött anyagban elírás történt. Megfelel az április 1-jei 
időpont a vízdíj emelésének. A testület határozza meg, hogy mikortól emelik a vízdíj árát.  
A koncessziós díjjal kapcsolatban valóban jogos a kérdés. Az önkormányzat szándékát fejezte 
ki, hogy pályázatott ad be a vízminőség javítására. Jelentős plusz pénzt - saját önerőt – jelent, 
ha a testület úgy dönt, hogy drasztikusan megemeli a koncessziós díjat. A döntés joga a 
testület előtt van, emelheti a díjat 3-Ft-tal de lehet ez akár 10 Ft is.  
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Méhes Lajosné polgármester: 
Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a vízminőség javítási pályázat még tavaly elkészült. 
Újra kiírják és szeretnék az első fordulóban beadni a pályázatot. Vízminőség javítására lenne 
fordítva a tavalyi és az idei koncessziós díj. 
  
Erős István képviselő: 
Szerinte ésszerű határozatot kellene hozni. Megkérdezi az Aquaplus Kft képviselőjét, hogy 
mit javasolnak, mi a bevált gyakorlat. 
 
Virág Gábor képviselő: 
Javasolja, a legnagyobb összeget szavazzon meg a képviselő-testület. Akár a 10 Ft-os 
koncessziós díjat, amit az önkormányzat, később tud felhasználni. Tavaly 7 Ft volt ez. A 
gyakorlat 3 - 50.-Ft-ig is terjedhet, ami magába hordozza a vízdíj emelését is. Ez attól függ, 
hogy a lakosság, hogy tudja elviselni. Az a cél, hogy minél több önrészre tegyen szert. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Javasolja a képviselő-testületnek a 7 Ft-os koncessziós díj 10 Ft-ra emelését, kéri aki egyetért, 
kézfenntartással szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap község önkormányzata  
43/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület figyelemmel az ivóvízszolgáltatást 
biztosító AQUAPLUS Kútfúró, Kútjavító és Vízépítő Kft, mint szolgáltató javaslatára 
az ivóvíz koncessziós díját a javasolt 7 Ft/m3 összeg helyett 10 Ft/m3 összegben állapítja 
meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a szolgáltatót értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester  
Határid ő: 2009. április 30. 
     
Méhes Lajosné polgármester:  
Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a koncessziós díj emeléséről döntött, így a 
rendelettervezetbe javasolt vízdíj árának emelése is szükséges 3 forinttal. Kéri, hogy aki az 
előterjesztett rendelettervezetet azon módosítással, hogy az ivóvízszolgáltatás közületi és 
lakossági díja 3 forinttal több, azaz 211 Ft/m3+ ÁFA, elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
hozta: 

Alap Község Önkormányzat 
6/2009.(IV.1.) rendelete 

az ivóvíz díjának megállapításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza.) 
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Méhes Lajosné polgármester:   
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki az AQUAPLUS Kft. „Alap község vízművének 2008. 
január-december közötti időszak üzemeltetési tapasztalatairól, és a 2009. évi vízárról” szóló 
beszámolójának tartalmát elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Alap község önkormányzata  
44/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az AQUAPLUS Kft. „Alap község 
vízművének 2008. január-december közötti időszak üzemeltetési tapasztalatairól, és a 
2009. évi vízárról” szóló beszámolójának tartalmát elfogadta.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a szolgáltatót értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. április 30.  
 
 
Az AQUAPLUS Kft. képviselői megköszönve a részvételt az üléstermet elhagyják.  
 
 
2. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉ SÉRE 

KIÍRT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JAVASLAT  
ELŐTERJESZTŐ: MÉHES LAJOSNÉ POLGÁRMESTER  
Tanácskozási joggal meghívott: Kállay Éva pályázati dokumentáció készítő, Édes Gergely 
tervező, Pekarek Istvánné intézményvezető, Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény 
vezető 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Előterjesztéssel a képviselők a tervező által elkészített költségvetési tételeket tartalmazó 
táblázatokat, mellékleteket megkapták. Felkéri a tervezőt az elkészített dokumentációval 
kapcsolatos szóbeli kiegészítésekre, utalva arra, hogy feltüntetett összegek mértéke miért úgy 
alakult az előterjesztésben. Elmondja, hogy a pályázat beadására 3 nap áll rendelkezésre.  
Felkéri Édes Gergely tervezőt, hogy szóban egészítse ki a kiküldött anyagot.  
 
Édes Gergely tervező: 
Elmondja, hogy az előző megbeszélések alapján az óvoda és az iskola esetében készített egy 
költségvetést, amely azonban a jelenlegi pályázati forrásból nem valósítható meg, miután az 
elképzelések felülmúlják a fejlesztésre biztosított keretet. Az óvodánál sajnos a külső 
nyílászárak cseréje elviszi az összes pályázható pénzt. Az iskolánál fel lehet újítani a vizes 
blokkokat hat tanterem helyett falbontással, 8 tantermet lehet kialakítani; bejáratnál 3 kis 
alapterületű helyiséget megszűntetve a zsibongó alapterülete megnöhetne. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Megkérdezi, hogy az óvodánál a főzőüst belefér- e a költségvetésbe?  
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Édes Gergely tervező: 
Méhes Lajosné kérdésére elmondja, hogy az óvodánál a főzőüst belefér a költségvetésbe. 
Óvoda esetén 

- Külső ajtók cseréje 
- Ablakok cseréje 
- Bejárati portál cseréje mindkét oldalon 
- Bejáratnál lévő mobil rámpa helyett új vasbeton szerkezetű rámpa kialakítása 
- Konyha padló összefolyóinak felújítása, 2-3 új összefolyó kialakítása  

férhet bele a költségvetésbe.  
Iskola esetén 

- Vizesblokkok komplett felújítása földszinten és emeleten (új padló- és 
falburkolatok, új szaniterek, gépészeti vezetékek felújítása) 

- Bejárat melletti három kis helyiség falainak bontása, ezáltal a zsibongó 
alapterülete megnövekszik, új padlóburkolat készítése és festése 

- 6 meglévő tanterem helyett 8 terem kialakítása kisebb alaprajzi átalakításokkal 
(válaszfalak bontása, új válaszfalak kialakítása, ajtók áthelyezése, új ajtók 
kialakítása, szükség szerint padlóburkolatok kialakítása) 

- Tüzelő tároló feltöltése, új aljzat kialakítása 
került a költségvetésbe. 
A padló összefolyókat kérték az óvodai dolgozók, hogy a pályázatban ki legyen cserélve, de 
kérdés, hogy érdemes-e elkezdeni, vagy kivárni egy újabb pályázatot.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen az egyik képviselő-testületi tag 
felvetésére a konyhának a víz-gáz-villany külön lekötése sajnos nem fér bele a pályázatba. Az 
óvodai eszközök megfelelő színvonalon állnak. A tavalyi éven főzőüst vásárlása elmaradt, 
ami közel 1,5 millió forint, most ezt pályázat útján eszközbeszerzésként be lehet állítani.  
 
Kállai Éva tervező: 
Elmondja, hogy a polgármester Asszonnyal a lehetséges műszaki változatot, javaslatot 
dolgozta ki.  
 
Erős István képviselő: 
A múltkor szó volt róla, hogy árajánlatokat kér be az önkormányzat.  
 
Kállai Éva tervező: 
Erős István kérdésére elmondja, hogy árajánlatok bekérésére a pályázatok megvalósítása előtt 
fog megvalósulni.  
 
Erős István képviselő: 
Elmondja, hogy a költségvetésben nem talál olyan tételeket, mint pld. vízcsap, cső, patentív. 
Sít elszállítása szerinte nagyon fel van turbózva.  
 
Édes Gergely tervező: 
Elmondja, hogy a képviselő úr felvetésére mindent bele kalkuláltak. Ki tudják egészíteni a 
költségvetés tételét.  
Az iskolánál statikai vonzata is van a falak bontásának. 
A gyakorlat azt mutatja, hogy milliós különbségek lesznek az árajánlatok között.  
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Méhes Lajosné polgármester: 
A pályázatban nem kell tételesen felsorolni a költségvetést. Ha megnyeri az önkormányzat a 
projektet, a pályázó, aki megkapja a kiírást, neki kell ki dolgoznia az ajánlatot.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Megkérdezi, hogy miért nem használják ki a lehetőséget, amiben megegyeztek.  
 
Kállai Éva tervező: 
Szerinte pályázni a legmagasabb összegre kell, hogy az önkormányzat tisztába legyen azzal, 
hogy mik férnek bele a pályázatba. A pályázat beadásához nem kell mellékelni a részletesen 
kidolgozott költségvetést. A projektösszeg a költségvetést megközelítő pontossággal mutatja. 
 
Alpek János alpolgármester: 
Rafinált. Jó pár kört fognak ezzel a témával futni. Szerinte nem volt jól tájékoztatva a 
képviselő-testület, hogy a főző üst is a pályázatban lesz. A tervező asszony beszámolója nem 
győzte meg. Elfogadja a költségvetést, de nem szakmája az építészet, de vajmi keveset tud 
belőle kihámozni.  
 
Kállai Éva tervező:  
Az iskola pályázatánál az összes bekerülési költség bruttó 8 millió forint a kalkuláció 
tervezése 7 millió 300.000.-Ft. Műszaki tartalommal van megtöltve a pályázat. Ha több 
munkát vállal a képviselő-testület annyival több lett volna a költségvetés, és meghaladta volna 
a 8 millió forintot, ami a várható értékhatár. A költségvetés sokkal bonyolultabb lett volna, ha 
a csövek is benne lennének.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy a pályázat összes bekerülési költségének 20%-a amit eszköz beszerzésre lehet 
fordítani. Az óvodai dolgozók döntötték el, hogy a projektben mi a legfontosabb. 
 
Kállai Éva tervező: 
Az alapi óvoda pályázatának összes bekerülési költsége 9 millió 996 ezer forint összegre van 
tervezve. A költségek tervezésének egyik szempontja a közbeszerzési értékhatáron történő 
belül maradás volt. A cecei óvoda és az alapi óvoda összes bekerülési költsége 15 millió 
forint alatt kellene legyen. Ha ezt meghaladja, közzé kell tenni, közbeszereztetni kell az 
elvégzendő munkát, aminek a megváltozott közbeszerzési előírások miatt igen jelentős 
költsége várható. Meglátása szerinti fontos, hogy a két település között arányosan kerüljenek 
szétosztásra a nem támogatható költségek. Ezek közé tartozik a pályázatírás, tervezés, 
műszaki ellenőr költségei.  
 
Erős István képviselő: 
Aggályát fejezi ki azért, hogy gyakorlatilag senki nem ért hozzá. Nehogy úgy járjanak, mint 
hogy már egyszer megjártak, ne hiányozzanak az árajánlatok.  
Kéri, hogy segítsenek az árajánlatok bekérésénél, hogy ne latinul legyenek.  
 
Kállai Éva tervező: 
Igen fontosnak tartja a kivitelezés során műszaki ellenőr bevonását, aki köteles vállalni a 
felelősséget illetőleg ügyelni arra, hogy szakmailag tartalmazza mindazokat az elemeket az 
ajánlat, amik szükségesek. A tervező dolga, hogy a költségvetési kiírást tovább finomítsa, a 
pontosítás megtörténjen. A most elkészült pályázatnak nem fontos tartalmaznia minden 
részletet, a pályázat kiírója nem kéri, hogy tételesen ki legyen dolgozva az elvégzendő munka 
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minden egyes tétele. A kiírásig tovább finomodhat. A tételes költségvetési kiírás lényege, 
hogy az ajánlattevő csak beárazza a tételeket. Javasolja, hogy az ajánlat adás zajlásakor bele 
kell fogalmazni azt, hogy nyilatkozatot tesz, hogy a helyszínt megtekintette, az ajánlatát 
elkészítette. Pótmunka nincs, kiegészítő munka nincs. Nyilatkoztatni kell az ajánlatot adót, 
hogy felelőssége tudatában kijelenti, hogy az önkormányzat felé semmilyen követelése nincs, 
további kifogást nem emel. Ha az önkormányzat plusz munkát szeretne csináltatni, az 
pótmunkának számít.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Megköszöni Kállai Évának, de ezt kellett volna először elmondani.  

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismerteti a határozati javaslatokat és kéri, hogy azok elfogadásáról a képviselő-testület külön-
külön hozzon döntést.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község önkormányzata  
46/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
I.  Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok 
beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. 
(II. 26.) ÖM rendelet (továbbiakban: ÖM rendelet) szerint meghirdetett 
felhívásra az Alapi Óvoda (7011 Alap, Vörösmarty u. 7.) infrastrukturális 
fejlesztésére 8.996.400.- forint támogatási igény megjelölésével. 

 
II.  Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat 

keretében benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 10.689.000 forint 
összegben vállalja, melyhez szükséges önerőt, azaz 1.692.600.- forintot – az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetése felhalmozási kiadásainak terhére 
biztosít. 

 
III.  Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az ÖM rendeletben 

meghirdetett felhívásra a pályázatot Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-
Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás székhelytelepüléseként, mint 
az Alapi Óvoda felügyeleti szerve nyújtja be.  

 
IV.  A pályázat a székhelyintézmény – 7011 Alap, Vörösmarty u. 7. – valamint 

a Cecei Óvoda, mint az egyik tagintézmény – 7013 Cece, Deák F. u. 35. – 
infrastrukturális fejlesztésére irányul. A pályázat keretében 
megvalósítandó pályázati projekt teljes bekerülési költsége: 21.186.000.- 
forint, melyből  
- az Alapi Óvoda fejlesztésének bekerülési költsége: 10.689.000.- forint, 
- a Cecei Óvoda fejlesztésének bekerülési költsége: 10.497.000.- forint. A 
fejlesztés településekre eső önrészét a két pályázó társult település saját 
önkormányzatának 2009. évi költségvetése terhére testületi határozatban 
vállalta. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. április 3. 

 
Alpek János alpolgármester: 
Véleménye szerint a második határozati javaslat oka fogyottá válik.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Szerinte ez most van folyamatban, javasolja a képviselő-testületnek, hogy hozzanak döntést, 
hogy  a támogatásban megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően 
hasznosítja a feladat ellátási helyet 5 évig nem szünteteti meg, illetve nem adja át az 
intézmény fenntartói jogát, nem állami fenntartó részére a Képviselő-testület. A pályázatnál 
előnyben részesül az egységes óvodai-bölcsődei feladatot ellátó intézmény. Ha ez nem így 
lesz, akkor még módosíthatja a határozatot a testület az átszervezésre irányuló napirendi pont 
tárgyalásánál. Kéri, aki a második határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.   
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
46/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet szerint 
meghirdetett felhívásra az Alapi Óvoda (7011 Alap, Vörösmarty u. 7.) 
infrastrukturális fejlesztésére.  
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően 
hasznosítja, a feladatellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az 
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.  
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik továbbá arról, hogy 
2009. szeptember 1-jével az általa fenntartott Alapi Óvodában egységes óvodai-
bölcsődei feladatot ellátó intézményegység létrehozását tervezi, mellyel kapcsolatos 
átszervezésre irányuló döntéseinek előkészítése jelenleg folyamatban van.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtása során fenti nyilatkozatok mellékeléséről gondoskodjon.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. április 3. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Napirendi pont keretében ismerteti az iskolával kapcsolatos 36/2009. (III. 11.) sz. határozat 
módosítására irányuló határozati javaslatot, a pályázati összeg és az önrész mértéke 
változásával kapcsolatban, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
47/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2009. (III. 11.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet 
(továbbiakban: ÖM rendelet) szerint meghirdetett felhívásra az Cecei Iskola Alapi 
iskola tagintézménye (7011 Alap, Béke u. 12.) infrastrukturális fejlesztésére 
7.200.000.- forint támogatási igény megjelölésével. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat keretében 
benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 8.360.000 forint összegben vállalja, 
melyhez szükséges önerőt, 1.160.600.- forintot – az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetése felhalmozási kiadásainak terhére biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a 
határozatról a pályázatot benyújtó Cece Nagyközség Önkormányzatát értesítse.  
 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

 
Kállai Éva és Édes Gergely megköszönve a részvételt az üléstermet elhagyják.  
 

 
3. JAVASLAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV ELFOGADÁSÁRA  

Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Zsigmond Attiláné szociális 
főtanácsos 
Tanácskozási joggal meghívott: Simon Miklós Regionális Munkaügyi Központ 
Sárbogárdi Kirendeltségének vezetője 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az előterjesztést, valamint a tervvel kapcsolatban lefolytatott véleményezések 
eredményeit a képviselők meghívóval együtt megkapták. Köszönti Simon Miklós urat a 
Regionális Munkaügyi Központ sárbogárdi kirendeltségének vezetőjét, és felkéri, hogy 
mondja el a véleményét a témával kapcsolatban. 
 
Simon Miklós munkaügyi központ vezetője: 
Elmondja, hogy március 20-ai levelükbe megírták, hogy a beküldött anyagot nagyon jónak 
minősítették, a feladatokat, a pénzügyi számolásokat mindent jónak találtak.  
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Alpek János alpolgármester: 
A rendelkezésre állási támogatásnál mi a biztosíték arra, hogy akar is rendelkezésre állni a 
munkáltató, és ez milyen időtartamra vonatkozik? 
Szerencsétlen önkormányzatnak van elég gondja, miért kell még ezt is a nyakában varrni, 
főként egy olyannak mely nem rendelkezik a vállalkozással? Honnét teremti elő az 
önkormányzat a finanszírozáshoz szükséges összeget? A körjegyzőség alatt nyilván minden 
esetben csak Alapot értjük, és feltenném azt a kérdést, hogy pl.: adminisztrátornál hol vannak 
a személyiségi és az adatvédelmi jogok. Már ne, hogy valakit behozzon az önkormányzat 
utcáról, és holnaptól segít az adóügyesnek! 
 
Simon Miklós munkaügyi központ vezetője: 
A rendelkezésre állási támogatás 28.500.-Ft , ebből 25 % az önrész, a többit az állam adja. A 
rendeletalkotónak az volt a gondolata, hogy segély helyett munkát kapjon a jogosult, csináljon 
a pénzéért valamit.  
Országosan szinten sok pénz ment el. Az önkormányzatok nyakán maradt, amit meg kell 
oldaniuk. A rendelkezésre állási támogatás szabályos munkaszerződést, és egészségügyi 
alkalmatosságot von maga után. Ezzel bizonyos dolgokat vissza lehet szorítani, az elmúlt 
évben 70 millió forintot kapott a Munkaügyi Központ, az idén pedig 7 millió forintot 
használhat el közcélú foglalkoztatásra. Mindig azokat az embereket szeretnék visszavenni a 
rendszerbe, akik már évek óta jól beváltak. A bér 95%-át központilag biztosítják. 
Rendelkezésre állási támogatást szerették volna kibővíteni, hogy a vállalkozók is 
alkalmazhassanak ilyen munkaerőt. Aki nem vállalja el az nem kap támogatást. A 
munkavállalók közül 10 emberből 6 ember megsértődött, ha találtak neki munkát. A 
munkaügyi központnál 2048 ember van álláskeresőként regisztrálva. A foglalkoztatásban 
részt vevő embereknek a családsegítő központtal közre kell működni.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Az alpolgármester úr felvetésére elmondja, hogy az adminisztratív munkakörben 
foglalkoztatottakkal olyan feladatokat kívánnak elláttatni, melyen nem sértenek személyiségi 
jogokat, illetőleg adatvédelmi szabályokat. Ilyen feladat lehet például a rendeletek 
nyilvántartása, azok elektronikus rögzítése, fénymásolás, olyan adatrögzítés, mely nem 
ütközik jogsérelembe. A közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez országos szinten adtak ki 
ajánlást az önkormányzatok számára, melyben nevesítették azon feladatokat, melyek a 
közfoglalkoztatási tervben megjelölhetők, itt szerepelt az adminisztratív munka is.   
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2 hete a művelődési házban volt egy tájékoztató a 
lakosság részére az „út a munkába” programhoz kapcsolódóan. Nagy örömére sok érdeklődő 
volt. Több továbbképzést szervez  a munkaügyi központ, finanszírozza az útiköltséget és még 
minimálbért is kapnak a résztvevők. Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy 
aki az előterjesztett határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal alábbi határozatot 
hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 48/2009. (III. 30.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület hivatkozással a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A.§. (1) bekezdésére Alap Község 
Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét előterjesztés szerinti tartalommal – 
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tekintettel a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Sárbogárdi Kirendeltsége 
valamint a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal véleményére – elfogadja.  
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület – hivatkozással a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/C.§. (4) bekezdésére – vállalja 3 fő 
rendszeres szociális segélyre jogosult személy közfoglalkoztatásának biztosítását. A 
rendszeres szociális segélyre jogosult közfoglalkoztatásban részt vevő személlyel a 
települési önkormányzat nevében a megállapodást a polgármester köti meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közfoglalkoztatási Tervet az 
elfogadását követő 5 napon belül küldje meg a Kincstárnak. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. április 4. 
 
 
Simon Miklós a részvételt megköszönve, az üléstermet elhagyja. 
 
 
4. TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI 

HELYZETÉR ŐL, A HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉGR ŐL (ÍRÁSBELI 
ELŐTERJESZTÉS NEM ÉRKEZETT)  
Előterjesztők, tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szabó Katalin Ingrid háziorvos, dr. 
Gubik Zoltán háziorvos 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy a háziorvosoktól írásbeli előterjesztés nem érkezett. Napirendi tárggyal 
kapcsolatban felkéri a jelenlévő dr. Gubik Zoltán háziorvost, hogy tájékoztassa a képviselő-
testületet. 
 
dr. Gubik Zoltán háziorvos: 
Elmondja, hogy előterjesztését két részre lehet osztani, az első a település lakosságának 
egészségügyi helyzete, a második a háziorvosi tevékenység végzésére irányulna. 
1./ Három részre bontaná a lakosságot 
 - 0-7 éves korig, 
- 7-15 éves korig, 
- 15 év felettiekre. 
A három korcsoport három különböző egészségügyi problémával rendelkezik, három 
különböző ellátást igényel. 
Az első korcsoportban lévők egészségügyi helyzetét jónak találja, a kötelező védőoltásokat 
maradéktalanul mindenki megkapta, a nem kötelező védőoltásoknál is igen jó az eredmény. 
Régebben nagyobb volt az ellenállás. Kirívó betegség nem fordult elő. Országosan szinten 
tartják az átlagot.  
A második korcsoport az iskolás kor szintén léteznek kötelező feladatok, amiket ellátnak. 
Rendszeresen évente többször is szűréseket végeznek, szervi rendellenes kiszűrések, a 
fokozott figyelemmel együttműködnek az óvodával és az iskolával.  
Ha rendellenesség előfordul, akkor szakvizsgálatokra küldik a betegeket. Táplálkozási 
szokások nem igazán fordulnak elő ebben a korban.  
Előfordul egy-egy gyereknél a mozgás hiánya, a túlsúly, s némely esetben a táplálkozással is 
gond van. Rendszeres ellenőrzés folytán, a szülők tájékoztatása miatt jó irányban történik a 
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változás. 14 éves kor felett már többnyire tudatos a fogyás, hiszen a gyerekek hiúságuk lévén 
ügyelnek a túlsúlyból adódó problémákra. 
Elmondható, hogy jó az ifjúság egészségügyi állapota.  
 
Felnőtt korban leginkább az a jellemző, hogy ahogy halad a kor, úgy jönnek a kilók. A 
harmadik korcsoportra jellemző a magas vérnyomás, szív-, érrendszeri gondok. Megjelennek 
a cukorbetegség jelei.  
Sajnálatos módon a daganatos megbetegedések nagyon megszaporodtak, ugyanakkor 
elmondható, hogy az országos statisztika is ezt mutatja. Ennek oka lehet a táplálkozás, a küldő 
környezet, a stresszes életmód. Sajnos a betegek már sokszor olyankor jelentkeznek, amikor 
már csak húzni, halasztani lehet a betegség lefolyását. A daganatos betegségek fiatal korban is 
előfordulnak. A szűréseket tartja a legfontosabbnak a prevenció érdekében. Ilyen pld. a 
tüdőszűrés, a méh nyakrák szűrés évente. 
Keringési rendszer magas vérnyomás 30 éveseknél is előfordul, némelyik cukorbetegséggel is 
párosul. Ha a családban előfordult már, évente egyszer vércukor vizsgálat ajánlatos. A 20 – 30 
évesek ritkán jelennek meg a rendelőben. 
A házi orvosi tevékenység: 
Sokszor 1-2 órával tovább tart a rendelési idő, az adminisztráció megnövekedése miatt nem 
lehet 8 órában ellátni a feladatokat. Különböző kötelezettsége van az orvosnak éves, havi, heti 
jelentések. Akik nehezebben mozognak azoknál vizelet, cukor, koleszterin szintmérés, 
vérvételt is elvégzik és továbbítják a szakrendelőhöz.  
Terhes – csecsemő tanácsadás zökkenőmentesen zajlik. A fiatal védőnő ambiciózus, jól halad 
a munka.  
A Szociális Ápoló és Gondozó Otthon betegeinek ellátása is a feladatkörbe tartozik. 100 fő 
ápolt személy van, akik szellemi és mozgássérültek vagy halmozottan sérültek. Külön csoport 
dolgozik az Otthonban, a pszichiátriai ellátást Székesfehérvárról biztosítják. Heti két 
alkalommal történik rendelés, de a telefonkapcsolat folyamatos, s szükség esetén naponta 
többszöri látogatás is megoldott.  
Az Ügyelet a Cecei Ügyeleti Kör keretén belül valósul meg, ami a Sárbogárdi Kistérség 
irányítása alatt áll. Sok probléma volt annak idején, de a jelenleg 5 település részvételével - 
Cece, Alap, Alsószentiván, Vajta, Sáregres – működő ügyeleti kör jól funkciónál.  
Szerinte a régi készenlét egy elavult alulfinanszírozott rendszer volt. Állandó orvos áll 
rendelkezésre az 5 településnél, nagyon jónak tartja ezt. Cece járt a legjobban, az igénybevétel 
is ott a legmagasabb. A vizitdíjnak volt egy visszatartó ereje, de újra kezd jelentkezni a 
jogosulatlanul igénybe vett ügyeleti, sürgősségi ellátás. Olyan még nem volt, hogy egy beteg 
ne legyen ellátva. Az ügyelet felszereltségét jónak találja, azáltal, hogy csökkentették a 
mentők számát részben befolyásolt a munka.  
Megfontolásra terjesztené elő a képviselő-testületnek a különböző pályázati lehetőségek 
kiaknázását. A Vörösmarty utcában lévő rendelőnél a szolgálati lakásokból esetlegesen ki 
lehetne alakítani egy egészségházat, mely helyet adhatna valamennyi egészségügyi ellátásnak 
a településen. A pályázatot önkormányzatok adhatják be, meg kellene vizsgálni, hogy ez 
szükséges-e, van-e értelme, milyenek a jövőbeni perspektívái? 
Ha esetlegesen a központi ügyelet máshogy alakul akkor is van más lehetőség.  
                                   
Méhes Lajosné polgármester: 
Megköszöni a tartalmas és kimerítő, mindenre kiterjedő tájékoztatást. Sajnálja, hogy dr. 
Szabó Ingrid háziorvos nem jött el a testületi ülésre. 
A prevenciót igen fontosnak ítéli, melyhez az emberek gondolkodásmódján kellene alakítani. 
Az egészség érdekében mindent meg kell tenni. Jónak tartja az egészségház ötletét.  
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Pályázati forrás lehetőséget a képviselő-testület elé hozza. Javasolja, a képviselő-testület 
gondolkodjon el rajta. A MEP-től nem kap az önkormányzat a házi orvosi szolgálatra 
semmilyen ellátást. A központi ügyeletre 3.745.920 Ft-ot ad az önkormányzat éves szinten. 
Kistérségi ülésen dr. Czimer József egy darab sürgősségi rohamkocsit ajánlott fel, illetőleg 2 
darab garázskapu felszerelését. 
Az önkormányzat költségvetés 5. számú melléklete tartalmazza a fejlesztések előirányzatait, 
2010-ig az akadálymentesítést meg kell valósítani az orvosi rendelőknél.   
 
Erős István képviselő: 
Az egészségházra irányuló javaslatot meglátása szerint fajsúlyosabban kellene kezelni, jobban 
napirenden tartani, hogy ne laposodjon el. Meglátása szerint sürgősen lépni kellene. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszöni az észrevételt, elmondja, hogy az akadálymentesítésre már volt pályázata az 
önkormányzatnak, csak forráshiány miatt nem került megvalósításra, a támogatás 
elutasításának oka ez volt.  Az esetleges pályázati lehetőségekről a képviselő-testületet 
folyamatosan tájékoztatja. 
Kéri a képviselőket, aki a napirend keretében elhangzott tájékoztatót elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat  
49/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a tájékoztatót a település lakosságának 
egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi tevékenységről elfogadta.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről dr. Gubik Zoltán 
háziorvost értesítse. 

 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. április 15. 
 
 
5. BESZÁMOLÓ A TERÜLETI VÉD ŐNŐI MUNKÁRÓL  

Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Kaszás Ildikó védőnő, Mező Béláné védőnő 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy a meghívóval együtt a védőnői beszámolót a képviselők megkapták. 
Megkérdezi Kaszás Ildikót, hogy az írásos beszámolóhoz kíván-e hozzászólni. 
 
Kaszás Ildikó védőnő:    
Megköszöni a lehetőséget, elmondja, hogy 2008. október elsejétől tölti be ezt a védőnői 
körzeti álláshelyet. A két év alatti gyermek a nem kötelező phneomococus elleni védőoltást 2 
fő nem igényelte. Beindult a Baba-mama klub. Májustól a méh nyakrák szűrést is végez a 
védőben, melyhez még több gyakorlaton kell részt vennie. Fontos, hogy a szűrést a 
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megelőzést érdekében igénybe vegyék azok, akik ezt már esetlegesen több éve nem tették 
meg.  
 
Méhes Lajosné polgármester:    
Köszönetet mond Erős Dorottyának és Kaszás Ildikónak a klub létrehozásában és 
működésében nyújtott segítségükért. Az óvodai vezetőnek, hogy helyet biztosított. 
Április 24.-én 8-16 óráig a művelődési házban egészségnapot szerveznek.  
 
Kaszás Ildikó védőnő: 
Elmondja, hogy az egészség napon termékbemutatók, vércukormérés, aerobik, gyógynövény, 
biokertész, aloe verás programokat terveznek. 
Az új gyógyszerészt is szeretnék meghívni, mivel az év elején került a faluba, hogy a lakosság 
megismerje.  
  
Méhes Lajosné polgármester: 
Kéri, hogy aki  a területi védőnői munkáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
  
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Alap község Önkormányzat  
50/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a területi védőnői munkáról szóló 
beszámolót elfogadta.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Mező Béláné és 
Kaszás Ildikó védőnőket értesítse. 

 
Felelős:  Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. április 15. 
 
 
6. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI 

FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL  
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Vámosi Ferencné igazgatási főmunkatárs 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszönti Vámosi Ferencné főmunkatársat és megkérdezi kívánja-e kiegészíteni az írásos 
előterjesztését? 
 
Vámosi Ferencné igazgatási főmunkatárs: 
Elmondja, hogy amikor készítette a beszámolót, még nem tudta pontosan Alap 
összlakosságának a létszámát, ami 2.093 fő 2009. január 1-jén.  
 
Alpek János alpolgármester: 
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A 7-es oldalon olvasható, hogy 2008. december 31-i adat 17 fő, de a következő bekezdés 
számadatainak az összege 29 fő. Ez arra enged következtetni, hogy egy gyermek több 
szempont alapján is veszélyeztetett?  
A 14. oldalhoz: Tisztelt Jegyző Asszony! Szívből sajnálom Önt, azért a kárba veszett 
munkáért, amit a családsegítővel ebbe az ügybe fektetnek, de a szomszédokkal is együtt 
érzek, szinte napra kész vagyok a dologba. De mindenek ellenére nem tudom elfogadni, hogy 
nincs megoldás.  
 
Vámosi Ferencné igazgatási főmunkatárs: 
Alpek János alpolgármester úr kérdésére elmondja, hogy egy gyermek több szempont alapján 
veszélyeztetett.  
A második kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy mindenhol falakba ütköznek. Sehol nem 
lehet elhelyezni a gyermeket. Megoldás csak az lehet, hogy a gyermek nagykorúvá válása 
után lehet szociális otthonba tenni.    
 
Gicziné Boromissza Márta családgondozó: 
Elmondja, hogy fél éve mással sem foglalkozik, mint a kiskorú elhelyezésével. Nem lehet az 
ő szintjéhez hasonló otthont találni. A gyermek rosszul viselkedik, magatartási problémákkal 
küzd, pszichológiai eset.  
Pszichiátriai intézmény hiánya miatt nem tudja elhelyezni.  
 
Vámosi Ferencné igazgatási főmunkatárs: 
A gyermek anyagát áttették a Városi Gyámhivatalhoz, de a tudomása szerint mai napig nem 
léptek az ügyben.   
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismerteti a határozati javaslatot,  aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat  
51/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület – a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. 
számú mellékletében meghatározott tartalommal - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta és az előterjesztést 
elfogadta.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt, hogy az 
átfogó értékelést a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatala részére küldje meg. 

 
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határid ő: 2009. április 15. 
 
Kaszás Ildikó és dr. Gubik Zoltán megköszönve a részvételt az üléstermet elhagyja. 
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7. CSALÁDGONDOZÁS 2008. ÉVBEN 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Gicziné Bornemissza Márta családgondozó, 
Petrovics Péterné intézményvezető, Katonáné Nagy Katalin családgondozó 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták. Írásbeli előterjesztést Gicziné 
Bornemissza Márta családgondozó nyújtott be. Tekintettel arra, hogy a Háló hamarosan már 
egy éve működik, felkéri Petrovics Péterné intézményvezetőt, hogy pár szóban ismertesse a 
testülettel tapasztalatait, különös tekintettel az alapi vonatkozásokat. 
 
Petrovics Péterné intézményvezető: 
Köszöni a képviselő-testületnek a meghívást, és az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-
testületet. A Szociális háló 2008. május 20-án 7 település összefogásával (Alap, 
Alsószentiván, Cece, Vajta, Igar, Mezőszilas, Sáregres) jött létre. A szociális étkezés mind a 7 
faluban működik.  Az idősek nappali ellátása csak Cecén és Mezőszilason van. Itt az idősek 
étkeznek, mosdás, fürdés lehetősége, egész napos felügyelet biztosított. A hálóban lévő összes 
önkormányzat is biztosíthatná ezt az ellátási formát. A családsegítő szolgálat, mint 
szolgáltatás holnaptól Alapon is belép. Az aktív korúak ellátásában résztvevő embereknek 
együttműködési kötelezettsége van a családsegítő szolgálattal.  
A jelzőrendszeres szolgáltatás most újonnan került bevezetésre. Az idős embereknek a 
nyakukon, vagy a karjukon elhelyezett jelzőrendszeren keresztül tudják jelezni, ha rosszul 
érzik magukat. A központ azonnal értesíti az ügyeletes gondozónőt és az ügyeletes orvost, 
délután 4- 8 óráig lehet ezt a szolgáltatást igénybe venni. Alapon 18 fő kérte ezt a 
szolgáltatást.  
Április 1-jétől pszichológus is részt vesz a háló munkájában, minden második héten. A 
gyerekeknek van leginkább szüksége a pszichológus segítségére, főleg a magatartásbeli 
problémákkal küszködőknek. Pszichiátert is külön díjazás ellenébe igénybe lehet venni.   
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Javasolja, hogy a pszichológust az intézményvezetők keressék meg. Csoportos programokon 
belül az adott helyen ahol a gyermek tartózkodik, és ott mérje a magatartás zavaros 
gyerekeket.  
Ezekre, az ellátásokra a kistérség hívja le az állam által nyújtott normatívát.  
 
Szopori György képviselő: 
Megkérdezi, hogy aki az ügyeletet a jelzőrendszerben vállalja, éjszaka egyedül megy ki az 
érintett személyhez? 
 
Petrovics Péterné intézményvezető: 
A jelzés beérkezik egy központi diszpécseri irodába, és ő riasztja az orvosi ügyeletet és hívja 
az ügyeletes gondozónőt. Minden betegtől bekérték az adatait. A jelzéssel együtt a 
számítógépen megjelennek, hogy a beteg milyen gyógyszereket szed. A kiérkező orvos, vagy 
gondozónő igénybe veheti polgárőr, vagy rendőr segítségét is.  
 
Szopori György képviselő: 
Felajánlja, mint polgárőrség vezető a segítségét.  
 
Petrovics Péterné intézményvezető: 
Elmondja, hogy a gondozónők az ügyelet vállalásért külön pénzben részesülnek. Az idősek 
minimális pénzösszeget fizetnek a gondozásért.  
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Tervezik, hogy elsősegély tanfolyamon felkészítik a gondozónőket.   
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kéri aki elfogadja a napirendi pont tárgyát képező előterjesztést, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat  
52/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a Családgondozás 2008. évben címet 
viselő előterjesztés tartalmát elfogadta.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a „Háló” Dél-
Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét értesítse. 

 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. április 15. 
 
 
Gicziné Bornemissza Márta családgondozó, Petrovics Péterné intézményvezető, Katonáné 
Nagy Katalin családgondozó megköszönve a részvételt a tanácstermet elhagyja. 
 
Szabó János 20.30 perckor távozott az ülésteremből.  

 
 
8. ALAPI ÓVODA ÁTSZERVEZÉSE, JAVASLAT AZ ALAPÍTÓ OKIRA T, 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRA  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták. Az írásos előterjesztés óta 
megérkezett a Megyei Önkormányzat véleménye továbbá kézhez kapták a székhelyóvoda és a 
tagóvodák véleményét tartalmazó jegyzőkönyveket. Cece az előterjesztett anyagtól eltérően 
mégis úgy döntött, hogy meghagyják az óvoda 4 csoportját 100 fő maximális 
gyermeklétszámmal. Társult települések a dokumentumokat ezzel a módosítással elfogadásra 
javasolják.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Elmondja, hogy a megyei önkormányzat megküldte az átszervezéssel kapcsolatban a 
véleményét, amit szóban ismertetett. (A jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza.) 
Ismerteti az óvodák jegyzőkönyvben foglalt véleményeit. (A jegyzőkönyv mellékletét 
tartalmazza.) 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy ma délután elkészítették a belső ellenőrök a jelentést, amit felolvas. (A 
jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza.) 
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Két csoport marad az óvodában, ha a bölcsődei csoport nem jön létre. A mostani gyermek 
anyagnál dupla energiát kell befektetni, hogy olyan szintre tudja hozna az óvodapedagógus, 
amit az előző generációnál elértek. 
Más településre is kiterjeszthetik a bölcsődei csoportot. Anyukáknak a gyermek mellett el kell 
menniük dolgozni, hogy megélhessenek. Lát fantáziát abban, hogy a környező faluban élő 
anyukák a bölcsibe ide hozzák a gyerekeket.  
 
Erős István képviselő: 
3 éve, hogy a képviselő-testület fenn áll. 3 évvel ezelőtt mondta, hogy tegyenek a faluért 
valamit, a fiatalok elköltöznek kifog halni a falu. A polgármester asszony sem mondhatja 
komolyan, hogy a szomszéd településről ide fogják hordani a gyereküket a bölcsődébe. 
Szerinte ez nagyon nagy felelősség, és nem tudja, hogy a falu kihalását megtudják-e 
akadályozni?  
 
Pekarek Istvánné intézményvezető: 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy egy 60 órás továbbképzést kell elvégeznie a bölcsődei 
csoportban dolgozónak. A továbbképzést a továbbképzési terv alapján láncolatban gondolják 
megvalósítani. 
A bölcsődei gondozói feladatokat ellátó személy még nem nyilatkozott, hogy önköltségén 
vállalja-e a felmerülő kiadásokat.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A bölcsődei csoport indításához szükséges tárgyi feltételek minimális átalakítással, költséggel 
megoldhatók.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Meglátása szerint ez az óvodapedagógusokra plussz terhet ró. Nem biztos, hogy az öreg 
kutyát szerencsés elzavarni, mert nem biztos, hogy az új kutya jó. Indítványozza, hogy 
szavazzon meg a képviselő-testület 500.000.-Ft-ot az alapi óvoda részére, mert ha 
többletmunkát kell ellátni az óvodában, az finanszírozni kell. Nem mondhatjuk azt, hogy majd 
csak megoldják, az 500 ezer forintot azért javasolja, hogy a vezető óvónő a problémákat 
kezelni tudja. A Képviselő-testület ezzel a munkát elismeri, lojalitásról tesz tanubizonyságot. 
Meggyőződéssel állítja, hogy ez az összeg sem fedezi az elmaradt és majdan keletkező 
igényeket. Abban az esetben, ha ezek az érvek valakit nem győztek meg zárt ülésen is 
hajlandó megindokolni.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Megkérdezi, az alpolgármester úrtól, hogy a költségvetés már el lett fogadva, minek a terhére, 
és honnan gondolta? Szerinte az adható juttatásokból tudnának spórolni.  
 
Alpek János alpolgármester 
Folyamatosan küzdenek a segélyek kiosztásával, javasolja, szociális bizottság létrehozását, 
mint, hogy régebben is volt. Nem tudja elfogadni, szerinte gyomorforgató. 
 
Méhes Lajosné polgármester 
Elmondja, hogy bizottsági elnöknek és tagjainak külön juttatás jár, szerinte sokkal nagyobb 
rálátása van a 10 képviselő-testületi tagnak, mint a 3 fő bizottsági tagjainak. Teljesen 
feleslegesnek tartja. Tavaly a betervezett pénzösszegnek jelentős részét megtakarították ezzel. 
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Salamon Lajos képviselő: 
Megkérdezi, hogy Alap község képviselő-testületi tagjai nem járulnak hozzá a cecei 
határozathoz, akkor mi van? 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Az Alapító Okirat módosításához szükséges a testület döntése. Ha nem kapja meg a minősített 
többséget a döntés, nincs Alapító Okirat módosítás. Nem gondolná, hogy Cece döntése miatt 
nem fogadná el a képviselő-testület az Alapító Okirat módosítását. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ha más hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat 
I. számú módosítását. Külön-külön határozatot kell hoznia a Képviselő-testületnek, és a 
döntéseknek a módosítás szövegét kell tartalmazniuk az előterjesztés szerint. Kéri a 
képviselőket, ha az előterjesztett módosításokkal egyetértenek, kézfelemeléssel jelezzék. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat  
53/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta 
Óvodai Intézményfenntartó Társulást létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei 
egyetértő véleményének birtokában a Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló 
Megállapodás I. számú módosítását – 2009. augusztus 31-i hatállyal - alábbi 
tartalommal fogadja el:  
 
1./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 1. pontja alábbiak szerint módosul: 
1. A Társult Önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a 

továbbiakban: Ötv.) 43. §-ában és a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködésről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-ában 
foglalt rendelkezések alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 
(a továbbiakban: Kt.) 88. §-ának (4) bekezdése szerint, - önkéntes és szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az 
arányos teherviselés alapján – az Ötv. 8. § (4) bekezdésben meghatározott kötelező 
„óvodai  nevelés” feladat megvalósítására az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde és tagintézményei közös fenntartásában állapodnak meg 2008. augusztus 
31-i hatállyal, határozatlan időtartamra.  

2./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 3.1. és 3.3. pontja alábbiak szerint módosul: 
{3. A Társulás létrehozásának célja} 
„3.1.  Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde és tagintézményei közös 

fenntartásával Alap, Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta települések 
óvodáskorú gyermekei óvodai nevelésének maradéktalan megoldása. A 
székhelyintézményben egységes óvoda-bölcsőde csoport biztosítása a társult 
önkormányzatok közigazgatási területének működési körével.”  

„3.3.  Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde gazdálkodása során az egy 
gyermekre eső fajlagos költségek (ezáltal a fenntartó önkormányzatok 
hozzájárulásának) csökkentése.” 

3./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 4. pontja alábbiak szerint módosul: 
{4. A Társulás által ellátott feladat} 
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„Alap, Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta településeken az óvodai nevelés és 
napközbeni ellátás biztosítása. Alapi székhelyintézményben egységes óvoda-bölcsőde 
csoport biztosítása.” 

4./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 5. pontja alábbiak szerint módosul: 
{5. A Társulás tevékenysége} 
„5.1.  A társulás tevékenysége a Társult Önkormányzatok közigazgatási területén a Kt. 

által meghatározottak alapján óvoda közös fenntartása, gazdaságos működtetése.  
Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde épületében található főzőkonyha és a 
tagóvodák épületeiben található tálalókonyhák működtetése. 

5.2.  A 4. pontban meghatározott feladat megvalósítása az alábbi intézményszerkezet 
keretein belül valósul meg:  

székhelyintézmény:  
7011. Alap, Vörösmarty u. 7. 2 óvodai csoport 
  1 egységes óvoda-bölcsődei csoport 
tagintézmény:  
7013. Cece, Deák Ferenc u. 35. 4 óvodai csoport 

               7012. Alsószentiván, Béke u. 112. 1 óvodai csoport 
               7014. Sáregres, Kossuth Lajos u. 12. 1 óvodai csoport 
               7041. Vajta, Szabadság tér 14. 1 óvodai csoport 
5.3.  Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde önálló jogi személy, mely a 

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
16.§. (1) a) pontja, valamint 18.§. (2) bekezdése alapján közszolgáltató költségvetési 
szerv, a közszolgáltató szerv fajtája közintézmény; feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkciója szerint önállóan működő költségvetési szerv, mely önálló 
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.   

5.4. A Cece, Sáregres, Vajta Önkormányzatok által fenntartott és 2008. augusztus 30-
ával megszűnő Kincskereső Óvoda és tagintézményei jogutódja az Alapi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsőde. A Cece-Sáregres-Vajta Óvoda Fenntartó Társulás 
megszűnésével kapcsolatos valamennyi költség a társulást fenntartó 
önkormányzatokat terheli.  

5.5. Az Alsószentiván Önkormányzata által fenntartott és 2008. augusztus 30-ával 
megszűnő IV. Béla Általános Iskola és Óvoda Alsószentiván óvodai 
intézményegységének jogutódja az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde. Az 
intézményegység megszűntetésével kapcsolatos valamennyi költség Alsószentiván 
Önkormányzatát terheli.  

5.6.  A Társult Önkormányzatok jelen megállapodás határozattal történő 
jóváhagyásával egyidejűleg meghatározzák, hogy az Alapi Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsőde felügyeleti szerve Alap Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

5.7.  Alap Önkormányzata a 5.6. és a 8.1.1. pontban foglaltak alapján Alsószentiván, 
Cece, Sáregres és Vajta Önkormányzata egyetértő véleményének kikérését 
követően kiadja az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratát, és 
azt megküldi a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 
Igazgatóságának, az intézmény törzskönyvi adataiban történő módosítás 
érdekében.” 

5./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 6.1., 6.2., 6.3. valamint 6.7., 6.8 és 6.10. pontjai 
alábbiak szerint módosulnak: 
{6. A Társulás vagyona, gazdálkodása, költségeinek viselése} 
„6.1.  A Társulás részére, az általa fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 

feladatainak ellátása céljára: 
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− Alap Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre 
térítésmentes használatba adja az alábbi ingatlant, a benne lévő külön leltár 
szerinti teljes berendezéssel, felszereléssel és ingóságokkal: 

alapi 449. hrsz. – Alap Vörösmarty u. 7., 782 m2 területű óvodai célú 
épület; 

− Alsószentiván Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan 
időre térítésmentes használatba adja az alábbi ingatlant, a benne lévő külön 
leltár szerinti teljes berendezéssel, felszereléssel és ingóságokkal 

alsószentiváni 279. hrsz. – 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/b., 1.036 m2 
területű óvodai célú épület; 

− Cece Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre 
térítésmentes használatba adja az alábbi ingatlant, a benne lévő külön leltár 
szerinti teljes berendezéssel, felszereléssel és ingóságokkal 

cecei 627. hrsz. – Cece Deák Ferenc u. 35., 267 m2 területű óvodai célú 
épület; 

− Sáregres Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre 
térítésmentes használatba adja az alábbi ingatlant, a benne lévő külön leltár 
szerinti teljes berendezéssel, felszereléssel és ingóságokkal 

sáregresi 781/9. hrsz. – Sáregres Kossuth u. 12., 239 m2 területű óvodai 
célú épület; 

− Vajta Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre 
térítésmentes használatba adja az alábbi ingatlant, a benne lévő külön leltár 
szerinti teljes berendezéssel, felszereléssel és ingóságokkal 

vajtai 740. hrsz. – Vajta Szabadság tér 14., 1000 m2 területű óvodai célú 
épület.” 

„6.2.  A Társulás által fenntartott intézmény rendeltetésszerű működéséhez szükséges 
eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséről, a meglévők pótlásáról az Alapi Óvoda 
és Egységes Óvoda-bölcsőde gondoskodik.  
Az ily módon beszerzett ingóeszközt az ingatlan tulajdonjogával rendelkező 
Társult Önkormányzat tulajdonaként kell nyilvántart ani.” 

„6.3.  Ha a 6.2. pontba foglalt ingóbeszerzés az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
általi pályázat útján történik, vagy a 6.2. pontban meghatározottakon felüli, más 
jelentős, vagy nagyobb értékű ingóvagyon beszerzésére kerül sor, úgy a pályázat 
tartalmáról, a beszerzés szükségességéről, valamint a tulajdoni arányokról a 
Társult Önkormányzatok egyetértő véleményének kikérése mellett kell dönteni. „ 

„6.7.  Ha a 6.6. pontban foglalt költségekre – székhelyintézményre, illetve 
tagintézményre kivetítve – az ott meghatározott költségvetési alap és kiegészítő 
normatív hozzájárulások, központosított előirányzatok, közoktatási célú kötött 
felhasználású normatív támogatások, valamint a társulás létrehozásából adódó 
kiegészítő normatív támogatások összegének egy gyermekre eső átlaga nem 
elegendő, az azon felüli részt Alap, Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta 
Önkormányzatai a településükön lévő székhely, illetve tagintézmény 
vonatkozásában biztosítják, és azt havonta, a tárgy hónapot követő hó 10-éig Alap 
Önkormányzat által megjelölt számlaszámra utalják át. A tagintézmények működési 
költségeit (víz, villany, gáz, telefon stb.) a tagintézmények önkormányzatai fizetik, 
majd tárgyhót követő hónap 10. napjáig a kifizetett összegeket tovább számlázzák Alap 
Önkormányzatának. Alap Önkormányzata a számlákat a beérkezéstől számított 8 
napon belül egyenlíti ki.” 

„6.8. Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde épületében található főzőkonyha, 
valamint a tagóvodák épületeiben található tálalókonyhák külön-külön kimutatott 
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személyi és dologi költségeit a Társult Önkormányzatok biztosítják és azt havonta, 
a tárgy hónapot követő hó 10-éig Alap Önkormányzat által megjelölt 
számlaszámra utalják át.” 

„6.10. Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetése – székhelyintézményi, 
tagintézményenkénti, illetve főző, tálalókonyhakénti tagozódásban – Alap 
Önkormányzat költségvetésének részét képezi. Az intézmény költségvetését érintő 
döntés tervezetét Alap Önkormányzat Polgármestere terjeszti elő.” 

6./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 7.1. pontja alábbiak szerint módosul:  
{7. A közoktatási intézmény közalkalmazottainak jogviszonya} 
„7.1.  A Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Alapi Óvoda és 

Egységes Óvoda-bölcsőde a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. (a 
továbbiakban: Mt.) 85/A. §-a alapján munkáltatói jogutódnak minősül a Bóbita 
Óvoda Alap, Cece-Sáregres-Vajta Óvoda Fenntartó Társulás által 2008. augusztus 
30. napjáig fenntartott cecei Kincskereső Óvoda, illetve sáregresi és vajtai 
tagóvodái; továbbá az Alsószentiváni Önkormányzat által 2008. augusztus 30. 
napjáig többcélú intézmény intézményegységeként fenntartott alsószentiváni óvoda 
közalkalmazottai tekintetében.” 

7./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8.1. és 8.5., 8.6. pontjai alábbiak szerint 
módosulnak:  
{8.  Az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása} 
„8.1.  Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde tekintetében a Kt. 102. §-ában 

meghatározott fenntartói irányítói jogkört Alap Önk ormányzat Képviselő-testülete 
gyakorolja azzal a kitétellel, hogy az alábbiakban felsorolt jogkörökben 
Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta Önkormányzatok Képviselő-testületei 
előzetesen egyetértő véleményt nyilvánítanak: 
8.1.1.  az intézmény alapító okiratának megállapítása, módosítása, nevének 

megváltoztatása; 
8.1.2.  az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, nevelési 

programjának, minőségirányítási programjának jóváhagyása, módosítása; 
8.1.3.  az intézmény vezetői álláshelyre meghirdetendő pályázati felhívás tartalma, 

a vezető megbízása, megbízásának visszavonása, összeférhetetlensége 
megállapítása, vele szemben fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 
büntetése kiszabása; 

8.1.4.  az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok engedélyezése 
tekintetében.” 

„8.5.  Alap Önkormányzata az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődével kapcsolatos 
– Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta Önkormányzatok előzetes egyetértéséhez 
nem kötött – döntéseiről a meghozataltól számított 30 napon belül Alsószentiván, 
Cece, Sáregres és Vajta Önkormányzatát írásban – a vonatkozó határozat 
kivonatának megküldésével – tájékoztatja.” 

„8.6.  A tagintézményeket egy-egy fő tagintézmény-vezető irányítja közvetlenül a 
tagintézmény székhelyén. A tagintézmény vezetőjének megbízásához is ki kell kérni 
az érintett települési önkormányzat véleményét. A tagintézmény vezetője felett a 
munkáltatói jogokat az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetője 
gyakorolja.” 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Társulási 
Megállapodás I. számú módosítását a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási 
Hivatal részére küldje meg. 
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Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. április 6. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat  
54/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta 
Óvodai Intézményfenntartó Társulást létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei 
egyetértő véleményének birtokában az Alapi Óvoda Alapító Okiratának I. számú 
módosítását alábbi tartalommal fogadja el:  
„1./ Az Alapító okirat 1.) pontja alábbiak szerint módosul: 
1.) Az intézmény neve: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 

TEÁOR száma: 8510 Óvodai nevelés 
                          8891 Bölcsődei ellátás 
OM azonosító: 029991 
Alapítás dátuma: 1977. 

 
2./ Az Alapító okirat 6.) pontja alábbiak szerint módosul:  
6.) Az intézmény fenntartó szerve:  

Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulási 
Megállapodás (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) alapján Alap Község 
Önkormányzata (7011 Alap, Dózsa György u. 31.), Alsószentiván Község 
Önkormányzata (7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a), Cece Nagyközség 
Önkormányzata (7013 Cece, Deák Ferenc u. 13.), Sáregres Község Önkormányzat 
(7014 Sáregres, Kossuth u. 10.), Vajta Község Önkormányzata (7041 Vajta, 
Szabadság tér 1.) (a továbbiakban: Társult Önkormányzatok).  

3./ Az Alapító okirat 8.) pontjának alcíme alábbiak szerint módosul és a következő 
bekezdéssel egészül ki:  
8.) Az intézmény működési köre:   

A székhelyen működő egységes óvoda-bölcsőde működési köre a társult 
önkormányzatok közigazgatási területe.  

4./ Az Alapító okirat 9. pontja alábbiak szerint módosul: 
9.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alap-, kiegészítő-, kisegítő 

tevékenysége: 
Az intézmény az óvodai nevelés feladatait a Kt. 24. §-a, a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését a Kt. 30. §-a, a Kormány 137/1996. (VIII. 28.) számú 
rendeletével kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint készített óvodai 
nevelési program, valamint Sárbogárdi Kistérség Közoktatás-fejlesztési Terve 
alapján végzi. 
Az intézmény székhelyén az egységes óvoda-bölcsőde feladatait a Kt. 33.§. (14) 
bekezdése valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 
8.) MKM. rendelet 39/M.§.-a alapján végzi.  

a.) Jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenységi szakágazat: 
851020  Óvodai nevelés  
889110  Bölcsődei ellátás 

b.) Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
801115 Óvodai nevelés 
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Intézmény székhelyén: 
853211 Bölcsődei ellátás 

c.) Kiegészítő tevékenységek: 
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ezen belül  
 az enyhe és középsúlyos érzékszervi fogyatékos, enyhe és 

középsúlyos testi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe és 
középsúlyos értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus 
okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességek miatt 
SNI-s, viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 
vezethetően tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s 
gyermekek nevelése 
- a szakszolgálati ellátás igénybevétele a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek problémáinak 
feltárásához, szakvélemény alapján a gyermekek rehabilitációs 
célú foglalkoztatásához, valamint az óvoda megkeresésére 
szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermekek 
egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi. 

552312 Óvodai intézményi közétkeztetés  
751950 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 

- felnőtt étkeztetés külön szolgáltatási megállapodás alapján. 
751952 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 

- szülői igény esetén térítés ellenében tanfolyamok szervezése. 
              d.) Kisegítő tevékenységek: 

552411  Munkahelyi vendéglátás 
5./ Az Alapító okirat 12.) pontja alábbiak szerint módosul: 
12.) Az intézmény kapacitása:  10 csoportszoba  

Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
 2 óvodai csoport 
 1 egységes óvoda-bölcsődei csoport 
Alsószentiváni Óvoda  1 óvodai csoport 
Cecei Óvoda 4 óvodai csoport  
Sáregresi Óvoda 1 óvodai csoport  
Vajtai Óvoda  1 óvodai csoport  

6./ Az Alapító okirat 13.) pontja alábbiak szerint módosul:   
13.) Felvehető gyermekek maximális létszáma: 242 fő 

Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde        67 fő    
ebből: óvodai csoportok         50 fő 
           egységes óvoda-bölcsődei csoport   17 fő 
Alsószentiváni Óvoda                  25 fő 
Cecei Óvoda                 100 fő  
Sáregresi Óvoda                 25 fő  

      Vajtai Óvoda                  25 fő 
7./ Az Alapító okirat 15.) pontja alábbiak szerint módosul: 
15.) Az intézmény típus szerinti besorolása:  

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

A bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az óvodavezető. 
A költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátását Alap–
Alsószentiván Községek Körjegyzősége – mint önállóan működő és gazdálkodó 
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költségvetési szerv – végzi. Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan 
működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 
külön megállapodásban rögzíti.  

8./ Az Alapító okirat 18./ pontja alábbiak szerint módosul: 
18.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény vezetője az óvodavezető, akit „a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” szóló 138/1992. (X. 
8.) Korm. rendelet 5.§.-ában rögzített pályázati eljárással Alap Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete – Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta Község 
Önkormányzat Képviselő-testületei előzetes egyetértő véleményének ismeretében – 
nevez ki, s gyakorolja tekintetében a Társulási Megállapodásban foglalt 
rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat.  
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti  jogviszonyt létesítenek. 

9./ Az Alapító okirat 21.) pontja alábbiak szerint módosul: 
21.) Feladatmutatók megnevezése:  

853211 Bölcsődei ellátás feladatmutatói: férőhelyek száma (fő) 
801115 Óvodai nevelés feladatmutatói: óvodai nevelést igénylők létszáma (fő) 
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése feladatmutatói: óvodai  

nevelést igénylők létszáma (fő)  
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés feladatmutatói: intézményi étkeztetést 

igénybe       vevők létszáma (fő)  
751950 Intézményi (felnőtt étkeztetés) feladatmutatói: intézményi étkeztetést igénybe 

vevők létszáma (fő)  
552411 Munkahelyi vendéglátás feladatmutatói: igénybe vevők létszáma (fő)  

Az Alapító okirat I. számú módosításának rendelkezései 2009. augusztus 31-én lépnek 
hatályba.” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az Alapító 
Okirat I. számú módosítását a Magyar Államkincstár továbbá a Közép-dunántúli 
Regionális Államigazgatási Hivatal részére küldje meg. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. április 6. 
 
 

 
9. CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

VÉLEMÉNY MEGFOGALMAZÁSA, JAVASLAT AZ ALAPÍTÓ OKIRAT , 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRA  (szakértői vélemény a testületi 
anyag postázásáig nem érkezett) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Cece Önkormányzata által megküldött dokumentumok a képviselők részére postázásra 
kerültek. Mai nap folyamán érkezett meg a pénteken kiküldött szakértői vélemény 
kiegészítése, mely az ülést megelőzően kiosztásra került.  
A cecei jegyző kifelejtette az egész napos iskolát, ami csak az első osztályban indulna be. 
Dupla pedagógus létszámot igényel, amit jó szervezéssel meg lehet oldani. A telephely 
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engedély 2010-ben megszűnik, mert a katolikus egyháztól eddig van szerződése az 
önkormányzatnak. Az úgy nevezet „kis” iskola átköltözik a Béke utcai intézménybe.  
 
Bauerné Kaszás Veronika intézményvezető:  
Fő utcai épület megszüntetéséhez hozzájárulnak. Névváltozásnál minden iskola szerette volna 
megtartani a nevét. A szakértő véleménye szerint a törvény nem engedélyezi, hogy mindenki 
megtartja az előző nevet.  Nem tudja, hogy miért sok helyen megtarthatták a felvett nevet. Az 
egész napos oktatás keretében 8 – 4 óráig tolódik ki az iskolai oktatás. A szabadidő 
foglalkozástatásokat is beépítik ebbe az időbe. A csoportban 2 f.ő tanítót kell biztosítani. 
Kötelező az ebédeltetés. Megkérdezi, hogy ha kötelezővé teszik, milyen támogatást kaphat a 
szülő.   
A tízórai, uzsonnai étkezés nem lenne kötelező. 
 
Erős István képviselő: 
Megkérdezi, hogy miért van szükség az egész napos iskolára?  
 
Bauerné Kaszás Veronika intézményvezető: 
Megkérdezték a diák-önkormányzatot, de ők nem nyilatkoztak róla. A szülők örültek, nagy 
lehetőséget látnak benne. A pedagógusok 50 %-a támogatja. Ennek az egész napos iskolának 
van előnye és hátránya is. Előnye, hogy otthon nem készít házi feladatot, nem cipel táskát a 
gyerek. 
                                                                                                                    
Erős István képviselő: 
Nem tudja eldönteni, hogy jó, vagy nem jó ez a megoldás. Tavaly a megállapodásnál is Cece 
ellen szavazott. Szerinte az Arany László Általános Iskola nevet ne hagyják elveszni. Azt is 
eladjuk, szerinte kell keresni egy olyan lehetőséget, hogy megmaradjon. Lehet, hogy majd 
egyszer egy buszra kell majd pályázni, hogy gyerekeinket áthordják Cecére az Iskolába.  
Szerinte 5 – 10 éven belül komoly problémák adódhatnak.   
 
Bauerné Kaszás Veronika intézményvezető: 
Elmondja, hogy amikor az iskolahívogató volt nem mondták, hogy egész napos iskolát 
szeretnének bevezetni az első osztályba.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Elmondja, hogy a módszer ellen ágál, nem jól lettek tájékoztatva a szülők.  Szerinte az 
étkezést nem lehet kötelezővé tenni a szülőknek.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Felkéri az iskolaigazgatót, hogy Sárszentmiklóson nézze meg, hogy ott, hogy működik.  
 
Pekarek Istvánné intézményvezető: 
Javaslata, hogy az iskolai beíratás előtt tartsanak egy szülő értekezletet a nagycsoportos 
anyukáknak.  
  
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy március 31-ig határozatot kell hozni az alapító okirat módosításáról, ha a 
testület az átszervezés mellett dönt. 
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Bauerné Kaszás Veronika intézményvezető: 
Véleménye szerint, ha most a testületi tagok hoznak egy határozatot, hogy hozzájárulnak az 
átszervezéshez, az még nem azt jelenti, hogy szeptemberbe be is kell vezetni azt.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Igenis a mai napon dönteni kell az egész napos iskoláról.  
 
Erős István képviselő: 
Véleményeztetni kell a szülőkkel.  
 
Alpek János alpolgármester: 
A telephely megszüntetés pályázat útján lesz. A kultúrházra 67 millió forintot pályáztunk, de 
csak 30 millió forintot kaptunk, a többit hitelből kellett fedezni. Mi történik akkor, ha az 
intézményfelújításokra beadott pályázat során nem kap annyit a település amennyi szükséges?  
 
Bauerné Kaszás Veronika intézményvezető: 
Képviselő-testület a költségvetés tárgyalásakor tervezett az iskola felújítására, hogy ha nem 
nyerünk a pályázaton, akkor kisebbfajta felújításokat tudunk tervezni, így történt az 
egyeztetés a polgármester asszonnyal és a tervezővel. 
 
Erős István képviselő: 
Viccesnek találja, hogy nem maradhat az Arany László Általános Iskola neve az 
intézménynek. 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
A szakértő véleménye szerint a névváltoztatásra a jogszabály nem ad lehetőséget az általános 
iskolának. A képviselő-testületet köti a névhasználatra vonatkozó jogszabály. Az országban 
rossz gyakorlat alakult ki, rosszul használják az iskolák a nevüket. Még egy lehetőség az, 
hogy egy közös névben megegyeznek Cecével. Az egész napos oktatatásról 
mindenféleképpen kell dönteni, nem lehet elhúzni, melyet az alapító okiratban is szabályozni 
kell. Ha a képviselő-testület most nem dönt róla akkor 2009. szeptemberében nem lehet 
bevezetni az egész napos oktatást.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Sérelmezi, hogy a testületi ülés előtt kapják meg az anyagot, amit nem tud átnézni. Bántja, 
hogy ez az anyag több részből áll. A névváltoztatással kapcsolatos határozathozatallal nem ért 
egyet, de a többit meg fogja szavazni.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás esetén Cece a gesztor, a vonatkozó 
előterjesztést ideérkezés után van mód a képviselők részére eljuttatni. Mind a Társulási 
Megállapodás, mind az Alapító Okirat módosításáról külön-külön határozatban kell dönteni. 
Tekintettel a szakértő által elmondottakra, a képviselő-testület az intézmény nevével 
kapcsolatban elfogadhatja az előterjesztés szerinti megjelölést: „Cecei Általános Iskola Alapi 
Tagintézménye”, a régi elnevezését a Társulást követően a szakértő egyértelmű álláspontja 
szerint az Alapi Iskola nem tarthatja meg.  
Az egész napos iskolai oktatás tekintetében – konzultálva a szakértővel - a képviselő-testület 
véleményezheti úgy a Társulási Megállapodást, illetőleg az Alapító Okiratot, hogy azt az 
álláspontot képviseli, hogy az Alapi Tagintézményben a tagintézmény a szülők igénye alapján 
iskolaotthonos (egész napos) nevelést és oktatást biztosít az első évfolyamon. 
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Méhes Lajosné polgármester: 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottak alapján szavazzanak a Társulási 
Megállapodás, illetőleg az Alapító Okirat I. számú módosításáról. Miután nincs más lehetőség 
az intézmény nevének megjelölésénél az előterjesztés szerinti megnevezés szerepelhet. Az 
iskolaotthonos (egész napos) nevelés és oktatás tekintetében javasolja, hogy a képviselő-
testület döntésében tüntesse fel, hogy az Alapi Tagintézményben a tagintézmény a szülők 
igénye alapján biztosítja az ellátást az első évfolyamon. Kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel 
külön-külön szavazzon. 
 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat 55/2009. (III. 30.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános 
Iskolai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló 
Megállapodás (továbbiakban: Társulási Megállapodás) I. számú módosításával 
kapcsolatban alábbi módosítással előzetes egyetértő véleményét kinyilvánítja:  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a Társulási Megállapodás I. számú 
módosítását megismerte és annak tartalmát alábbi módosítással javasolja elfogadásra:  
„A Társulási Megállapodás 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:  
5.2. A 4. pontban meghatározott feladat megvalósítása az alábbi intézményszerkezet 
keretein belül valósul meg: 
székhelyintézmény:       7013 Cece, Árpád u. 3. 
tagintézmény (1-8. évfolyam): 7011 Alap, Béke u. 12.  
A tagintézmény a szülők igénye alapján iskolaotthonos (egész napos) nevelést és oktatást 
biztosít az első évfolyamon.” 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Cece nagyközség 
Polgármesterét írásban értesítse. 

 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Alap község Önkormányzat 56/2009. (III. 30.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület tekintettel Cece-Alap-Sáregres-Vajta 
Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló 
Megállapodás 8.1. pontjában foglaltakra az Alapító Okirat I. számú módosításával 
kapcsolatban alábbi módosítással előzetes egyetértő véleményét kinyilvánítja:  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alapító Okirat I. számú módosítását 
megismerte és annak tartalmát alábbi módosítással javasolja elfogadásra:  
Az Alapító Okirat 13.) pontja alábbiak szerint módosul: 
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„13.) Évfolyamok száma: 1-8 évfolyam. 
       Székhely intézmény: 2x1. osztály, 2x 2.osztály, 2x3. osztály, 2x 4.osztály, 2x5.osztály,  
                                           1x 6. osztály, 2x7. osztály, 2x 8.osztály. 
       Tagintézmény:           1x 1-8. osztály. 
       A Tagintézmény a szülők igénye alapján iskolaotthonos (egész napos) nevelést és 
oktatást biztosít az első évfolyamon.” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Cece nagyközség 
Polgármesterét írásban értesítse. 

 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Salamon Lajos képviselő 23.10 órakor távozott az ülésteremből. 
 
 
10. SZILÁRD HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJKEDVEZMÉNY FELTÉTELEI NEK 

MEGÁLLAPÍTÁSA (EL ŐKÉSZÍTÉS FOLYAMATOS)  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A szilárd hulladékszállítás díjára vonatkozó kedvezményekkel kapcsolatos döntés 
eredményeképpen újra megtörtént a feltételeknek megfelelő adatösszesítés, melyet a 
képviselők az ülést megelőzően kaptak meg.  
Az elfogadott kedvezmények feltételeit az önkormányzati rendeleten is át kellene vezetni, 
azonban a rendelettervezetet véleményeztetésre meg kell küldeni a Környezetvédelmi 
Felügyelőségnek. 
 
Zsigmond Attiláné szociális ügyintéző: 
Elmondja, hogy 3 variációt dolgozott ki. A variációkban összesen 176 támogatható család és 
egyedül élő személyt lehet hulladékszállítási díjkedvezményben részesíteni a megadott 
feltételekkel.  
  
Méhes Lajosné polgármester: 
Szavazásra teszi fel a szilárd hulladékszállítási díjkedvezmény feltételeinek megállapításával 
kapcsolatos javaslat feltételeit, aki egyetért az kézfelemeléssel szavazzon.   
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat  
57/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület a szilárd hulladékszállítási 
közszolgáltatást végző Vertikál Épít őipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. által a 
közszolgáltatási szerződésben biztosított – állandó lakosság 10%-ának megfelelő 
lakosságszám részére nyújtandó – a 60 literes edényzetre számolt díjkedvezmény 
megállapításához  alábbi feltételeket határozza meg: 
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Díjkedvezményben részesülhet: 
a) az a háztartás, amelynek valamennyi nagykorú tagja – 2008. december 31.-éig - 

50. életévét betöltő személy és a családban az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 

b) az a 62 év feletti egyedülélő személy, akinek a jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 

c) a 2008. december 31.-éig 70. életévét betöltő egyedülélő személy, illetőleg a 70. 
életév feletti házas- vagy élettársak, ha a háztartás mindkét tagja 70. életévét 
2008. december 31.-éig betöltötte.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Körjegyzőt, hogy a kapcsolódó rendelettervezetet – 
szükséges vélemények beszerzésével – készítse el.  
 
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határid ő: 2009. május 31.                                                                                                                                            
 
 
11. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK  
 
1.)  
Méhes Lajosné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a nevelési-
oktatási intézmények működéséről szóló rendelet alapján az óvoda és az általános iskola, a 
fenntartó által meghatározottak szerint köteles nyilvánosságra hozni az óvodai jelentkezés, 
illetve az iskolai beiratkozás idejét és módját. A hivatkozott jogszabály alapján a szülő 
március 1-je és április 30-a között köteles beíratni a tanköteles gyermekét az iskola első 
évfolyamára. Az iskola igazgatójával és az óvoda vezetőjével történt egyeztetés alapján 
javasolja, hogy az első osztályosok beiratkozására április 6-7-8-án, az óvodások 
beiratkozására április 15-16.-án kerüljön sor.  
 
Az iskola és az óvoda beiratkozásának időpontjával kapcsolatban hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el, Méhes Lajosné polgármester szavazásra teszi fel az általa ismertetett javaslat 
elfogadását.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi 
határozatot hozta:  

Alap község Önkormányzat  
58/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott Cecei Általános 
Iskola Alap Tagintézményében (Alap Béke u. 12), és az Alapi Óvoda (Vörösmarty u. 7.) 
beiratkozási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:  
 
A tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja:  
 2008. április 6-7-8. 
Az óvodások beiratkozásának időpontja:  
 2008. április 15-16. 
 
A képviselő-testület felkéri az iskola igazgatóját és az óvoda vezetőjét, hogy a szülők 
tájékoztatásáról a jogszabályban előírt módon gondoskodjon. 
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Felelős: Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezető 
 Pekarek Istvánné intézményvezető 
Határid ő: értelem szerint  
 
 
2.) 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az iskola levelet írt, melyben a régi névadóra tekintettel az „Arany László 
napok” megrendezésére anyagi támogatást kér. Ezt a rendezvényt már 8 éve rendszeresen 
megszervezik. Most április 15-16-17-én kerülne megrendezésre. 
Rendezvény sorozatukban kistérségi vetélkedő nap, egy kézműves nap is szerepel, mely 
színvonalas megtartásának anyagi vonzatai is vannak. Például helyezettek jutalmazása, 
kézműves foglalkozásokra alapanyagok biztosítása.   
 
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető: 
Elmondja, hogy 2008. évben a képviselő-testület 150 ezer forintot szavazott meg, amiből 
maradt is, nem költötték el az összest. Az idei évben 100 ezer forintból ki tudnák gazdálkodni 
az iskola diákjainak az „Arany László napokat”.  
   
Méhes Lajosné polgármester: 
Az „Arany László napok” megrendezésével kapcsolatban, szavazásra teszi fel a 100.000,- Ft-
os támogatási javaslatot, kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat  
59/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Cecei Általános Iskola 
Alapi Tagintézményének kérelmét és az intézménynek a 2009. április 15-16-17. napokon 
tartandó Arany László Napok megrendezéséhez 100.000,- Ft támogatást nyújt az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tartaléka terhére. 
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. április 15. 
 
 3.) 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatásként kívánja elmondani, hogy van egy olyan lehetőség a helyi 
önkormányzatoknak, hogy pályázhatnak a tulajdonukban, illetve a fenntartásukban lévő 
sportlétesítmény felújítására. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás maximális 
összege sportlétesítmény felújításonként 10 millió forint. A támogatás szempontjából 
előnyben részesül az az önkormányzat, amely legalább azonos összegű támogatásban részesíti 
a területén működő sportegyesületeket.  
Nem látja biztosítottnak a költségvetésben azt, hogy ha 10 millió forintra pályázunk, akkor 5 
millió forintot hozzátegyen a képviselő-testület. Meglátása szerint kedvezőbb pályázati 
lehetőséget kell várni. 
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4.) 
Méhes Lajosné polgármester: 
A 2008/2009-es tanévben a Cecei Iskola vezetőjének megbízása 2009. július 31.-vel lejár. 
Önkormányzatának magasabb vezetői pályázatot kell kiírni. Cece Önkormányzata megküldte 
a pályázati kiírás szövegét, melyet az Alapi Képviselő-testületnek véleményezni kell. 
Ismerteti a megküldött dokumentum tartalmát.  
A magasabb vezetői megbízással kapcsolatos szabályokat a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 
5.§.-a, a Közoktatási törvény 18.§-a, 102.§-ának (3) bekezdése, a 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet 12-14.§-a állapítja meg.  
A kinevezési jogkör gyakorlója a fenntartó Önkormányzat, a pályázatot az iskola társulása 
miatt a társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek véleményeznie kell. 
A 138/1992. Korm. rendelet alapján a magasabb vezető beosztás ellátására való megbízás  

• a munkáltató döntésétől függően az év során bármikor legalább 5 és legfeljebb 10 évre 
adható, 

• a megbízást minden esetben a tanév végéig kell adni, függetlenül attól, hogy ezzel 5 
tanévnél rövidebb vagy hosszabb lesz a megbízás időtartama,  

• a magasabb vezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni, a pályázati felhívást 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában kell közzé tenni,  

• a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:  
o a munkahely és beosztás megjelölését, 
o a megbízás időtartamát, 
o a megbízás kezdő napját, és megszűnésének időpontját, 
o a megbízás feltételeit, 
o a vezetői megbízáshoz előírt feltételeket, kiegészítő feltételeket, 
o a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat, 
o a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, 
o a pályázat elbírálásának határidejét. 

A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályázat hosszabb határidőt nem állapít meg – a 
közzétételtől számított 30 nap. 
A fenti rendeletnek megfelelően a pályázatnak tartalmaznia kell  

• a pályázó szakmai életrajzát,  
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel,  
• továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket.  

Az intézményvezetői megbízás feltételei nevelési-oktatási intézményben: 
• a Közoktatási törvény 18.§-ában előírt felsőfokú pedagógus szakképesítés, továbbá 

pedagógus szakvizsga, 
• legalább öt év szakmai gyakorlat, 
• az oktatási, nevelési intézményben, pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre 

szóló munkaviszony, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörbe történő 
határozatlan időre szóló kinevezés, 

• másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. 

A pedagógus szakvizsga megléte a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 20.§. alapján csak 
2010. január 1-jétől kezdődően lesz kötelező. Azonban abban az esetben, ha az 
intézményvezetői megbízásra több pályázatot nyújtanak be, előnyben kell részesíteni – azonos 
feltétel esetén – azt, aki rendelkezik pedagógus szakvizsgával. A másodszor és további 
alkalommal történő vezetői megbízáshoz az intézményvezetői szakképzettség meglétét a 
2015/2016. tanítási évtől kezdődően kell megkövetelni (Kt. 128.§ (22) bek.). 
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Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előző években kialakult gyakorlatnak megfelelően 
• a megbízás időtartamára öt évet határozzon meg a pályázat kiírásánál, 
• a pályázati felhívásban a megbízás feltételei között a jogszabályi feltételeket rögzítse, 
• a pályázat benyújtásának határidejére a közzétételtől számított 30 napnál hosszabb határidőt 

ne határozzon meg, 
• a pályázatok elbírálásának határidejeként 2009. június 30-át jelölje meg, 
• juttatásként a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottakat jelezze.  
Figyelembe véve az Oktatási Közlönyben való megjelenés várható idejét (márciusi benyújtás 
esetén június) a pályázatok véleményeztetés utáni elbírálására várhatóan a júniusi, vagy a 
júliusi közgyűlésen kerülhet sor.  
Pályázati kiírás tartalma: 
Cece Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet a Cecei Iskola intézményvezető 
(magasabb vezető) munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.  
A munkavégzés helye: Fejér Megye, 7013 Cece, Árpád út 3.  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Intézményvezetői, pedagógiai, tanügyi igazgatási, pénzügyi vezetői feladatok 
(közoktatási törvény alapján).  
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.                     

Pályázati feltételek: 
  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 16-18. §-ai szerint meghatározottak 

alapján: 
-  Főiskolai végzettség,  
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
- Magyar állampolgárság,  
- Büntetlen előélet,  
- Szakmai önéletrajz.  
- Pályázó szakmai programja.  
A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai életrajz,  
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 
 fejlesztési elképzeléssel, 
-   három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
- iskolai végzettséget, illetve szakképesítést, szakképzettséget igazoló okirat(ok) 

másolata.  
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. 
augusztus 1. napjától tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 15.  
A pályázatok benyújtásának módja:  
- Postai úton, a pályázatnak a Cece Nagyközség Önkormányzata címére történő 
megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ).  
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 20.  
Határidő:  megjelentetésre azonnal,  

pályázat benyújtására: 2009. június 30. 
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Elbírálásra: 2009. július 31. 
Felelős: Varga Gábor polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Alap Község Önkormányzat 
Képviselő-testület a Cecei Iskola Intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 
tekintetében egyetértő véleményét fejezze ki, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat 
60/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület – a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános 
Iskolai Intézményfenntartó Társulás tagjaként – a Cecei Általános Iskola 
intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére kiírt pályázat tartalmával alábbiak 
szerint egyetért:  
„Cece Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hird et a Cecei Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.  
A munkavégzés helye: Fejér Megye, 7013 Cece, Árpád út 3.  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Intézményvezetői, pedagógiai, tanügyi igazgatási, pénzügyi vezetői feladatok 
(közoktatási törvény alapján).  
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.                     

Pályázati feltételek: 
  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 16-18. §-ai szerint meghatározottak 

alapján: 
-  Főiskolai végzettség,  
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
- Magyar állampolgárság,  
- Büntetlen előélet,  
- Szakmai önéletrajz.  
- Pályázó szakmai programja.  
A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai életrajz,  
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 
 fejlesztési elképzeléssel, 
-   három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
- iskolai végzettséget, illetve szakképesítést, szakképzettséget igazoló okirat(ok) 

másolata.  
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. 
augusztus 1. napjától tölthető be.  
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A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 15.  
A pályázatok benyújtásának módja:  
- Postai úton, a pályázatnak a Cece Nagyközség Önkormányzata címére 
történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ).  
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 20.  
 
Határid ő:  megjelentetésre azonnal,  

pályázat benyújtására: 2009. június 30. 
Elbírálásra: 2009. július 31. 

Felelős: Varga Gábor polgármester” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a 
döntésről Cece nagyközség Polgármesterét értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
5.) 
Méhes Lajosné polgármester: 
A MÁV-val egyeztetéseket folytatott azzal kapcsolatban, hogy betonkonténert fognak az alapi 
vasútállomásra telepíteni, mert az épület évekkel ezelőtt lebontásra került. Sok járat kimarad 
Sárbogárd és Budapest közötti útvonalon. Ígéretet kapott, hogy a régi menetrendet 
visszaállítják, mert nagy közfelháborodás volt. Sajnos a VOLÁN buszoknál Dunaföldvárra 
csak Miklóson keresztül átszálással lehet eljutni. A gazdasági válság miatt 5-8 utasért nem 
fognak buszt indítani. Azt kérte, hogy a vasútállomásra buszközlekedés legyen.  
 
6.) 
Méhes Lajos polgármester: 
A Magyar Közút immár 5. alkalommal rendezi meg országos szemétgyűjtési akcióját. Az idei 
első eseményüket a Föld napjára időzítik, melyet április 22-én reggel 9 órától du. 14 óráig 
szervezik. Az illegális lerakott szemetet ingyen elviszik. Minden csatlakozó számára térítés 
nélkül biztosítják a kesztyűt, a zsákot, a láthatósági mellényt. A helyszíneken társaságunk 
szakmai felügyeletet biztosít.  
 
Bauerné Kaszás Veronika intézményvezető: 
Megkérdezi, hogy az iskolások részt vehetnek-e az akcióban?  
 
Alpek János alpolgármester: 
Javasolja, hogy az Alpek tanyához közel lerakott szemetet az elszállítónak köszönje meg az 
önkormányzat. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Meglátása szerint az intézmény is részt vehet a programban. Köszöni az alpolgármester úr 
jelzését, kéri, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat továbbítsa részvételi szándékát az 
országos szemétgyűjtési akció keretében, szavazzon.  
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat 
61/2009. (III. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a Magyar 
Közút Kht. által szervezett országos szemétgyűjtési akcióban 2009. április 22-én részt 
kíván venni. 
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az Önkormányzat részvételi 
szándékát jelezze.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. április 22.  
 
 
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 23.30 órakor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Méhes Lajosné Nyikosné Katzenberger Erika  
 polgármester                   körjegyző 
 
 
 
 Alpek János      Erős István  
          jegyzőkönyv hitelesítő                                                  jegyzőkönyv hitelesítő 


