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JEGYZŐKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2009. ÁPRILIS 28-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
Napirendi pontok: 
1. Beszámoló Alap község 2008. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: Enczi József rendőr őrnagy, rendőrkapitány 
2. Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről 

Előterjesztő: Szalai Csaba elnök 
3. Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2008. 

évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

4. Javaslat Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézmény Fenntartó Társulás 2008. évi 
költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Csőgörné Csősz Éva 
gazdasági főelőadó 

5. Javaslat Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézmény Fenntartó Társulás 2008. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló  elfogadására 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Csőgörné Csősz Éva 
gazdasági főelőadó 

6. Javaslat éves ellenőrzési jelentés elfogadására 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

7. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

8. Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Csőgörné Csősz Éva 
gazdasági főelőadó 

9. Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Csőgörné Csősz Éva 
gazdasági főelőadó 

10. Javaslat Alap Község Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

11. Alapi Óvoda Alapító Okiratának II. számú módosítása 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

12. Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának II. számú módosítása 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

13. Alpek János alpolgármester úr indítványa túlmunka elrendelésére pénzügyi fedezet biztosítása az 
óvodánál 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

14. Egyebek, bejelentések 
 

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések: 
79/2009. (IV. 28.) számú határozata: Rendőrségi beszámoló elfogadása 
80/2009. (IV. 28.) számú határozata: Alapi Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadása 
81/2009. (IV. 28.) számú határozata: Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi 
költségvetése bevételi előirányzatának módosítása 

{folytatás a következő oldalon} 
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82/2009. (IV. 28.) számú határozata: Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2008. 
évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
83/2009. (IV. 28.) számú határozata: Intézkedési Terv elfogadása  
84/2009. (IV. 28.) számú határozata: Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadása 
85/2009. (IV. 28.) számú határozata: Helyi adóbevételek alakulásáról tájékoztatás elfogadása 
86/2009. (IV. 28.) számú határozata: Független könyvvizsgálói jelentés tudomásulvétele 
87/2009. (IV. 28) számú határozata: Alap Község Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
88/2009. (IV. 28) számú határozata: a Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának I. számú módosítása 
tekintetében hozott 56/2009. (III. 30.) számú határozatának módosítása  
89/2009. (IV. 28) számú határozata: Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának II. számú módosítása 
90/2009. (IV. 28) számú határozata: Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 
létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodás I. számú módosítása tekintetében hozott 53/2009. (III. 30.) 
számú határozatának módosítása  
91/2009. (IV. 28) számú határozata: Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 
létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodás II. számú módosítása  
92/2009. (IV. 28) számú határozata: Alpek János alpolgármester úr indítványa tekintetében döntés elnapolása 
93/2009. (IV. 28) számú határozata: Bölcsődei beiratkozás időpontjának meghatározása 
94/2009. (IV. 28) számú határozata: Egész napos, vagy napközi otthonos oktatás feltételeinek biztosítása 
95/2009. (IV. 28) számú határozata: Általános Iskola - tartós tankönyvek vásárlása hozzájárulás 
96/2009. (IV. 28) számú határozata: Alapi általános iskola IV. korcsoport röplabda csapatának forrás 
biztosítása 
97/2009. (IV. 28) számú határozata: Alapi óvoda családi nap megrendezésére forrás biztosítása 
98/2009. (IV. 28) számú határozata: Arany János Msz. lovas nap megrendezésére forrás biztosítása 
99/2009. (IV. 28) számú határozata: Mezőföld néptánc találkozóra forrás biztosítás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 28-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  
 Horváth József                                  
  Salamon Lajos  
 Szopori György  
 Szabó János 
 Zuppon Andrea települési képviselők 
 
 
Meghívottak: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó 
                                                   
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési 
képviselő közül 10 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.  
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Salamon Lajos és Erős Gábor 
képviselőket javasolja.  
 
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Salamon Lajos és Erős Gábor 
képviselőt 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyi 
javasolja.  
 
A Képviselő-testület az ülésről készülő jegyzőkönyv-vezető személyét – Kisariné Lukács 
Györgyit külön határozathozatal nélkül – 10 igen szavazattal elfogadta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az alsószentiváni képviselő-testület tagjai 
együttes ülés megtartásának céljából csak 19.00-19.30 óra körül tudnak határozatképes 
számban megjelenni, ezért kérte, hogy az ülésre ide – ne Alsószentivánra - jelenjenek meg, s 
addig kerüljön sor a soros ülés megtartására, elkezdésére.  
 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a tegnapi nap folyamán Alpek János alpolgármester 
úr a Pénzügyi Bizottság ülésére eljuttatta önálló képviselői indítványát, mely az óvoda 
tekintetében túlóra megállapítására irányul.   
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról” szóló 13/2008. (X. 31.) rendeletének 18.§-a rendelkezik az önálló 
képviselői indítványról az alábbiak szerint: 
„Önálló képviselői indítvány 
18. §  
(1) A polgármester a napirend elfogadása előtt tájékoztatja a képviselő-testületet a hozzá 

beérkezett önálló képviselői indítványokról. 
(2) Önálló indítványnak tekintendők azok a képviselők által előterjesztett javaslatok, amelyek 

a meghívóban meghatározott napirendi pontokkal nincsenek összefüggésben. Ezeket az 
indítványokat a képviselőknek írásban a polgármesternél kell előterjeszteniük a rendes 
ülés napját megelőzően legalább 3 nappal.  

(3) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az önálló indítványt előterjeszteni kívánó személy 
nevét, az indítvány elnevezését és szövegét, az előterjesztő sajátkezű aláírását.  

(4) Az indítványnak tárgyalásra és határozathozatalra alkalmasnak kell lennie. A nem 
szabályszerűen benyújtott indítványt a polgármester visszautasíthatja.  

(5) Az indítvány elfogadásáról vagy elutasításáról, napirenden belüli helyéről a képviselő-
testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.” 

Javaslatai az indítvánnyal kapcsolatban az alábbiak lennének:  
A Képviselő-testület Alpek János alpolgármester az óvoda tekintetében túlóra, túlmunka 
megállapítására irányuló, ehhez pénzügyi fedezet biztosítására vonatkozó indítványát utasítsa 
el a 2009. április 28-án tartandó nyilvános képviselő-testületi ülés keretében napirendi 
pontként ne vegye fel és ne tárgyalja, illetőleg a Képviselő-testület Alpek János 
alpolgármester az óvoda tekintetében túlóra, túlmunka megállapítására irányuló, ehhez 
pénzügyi fedezet biztosítására vonatkozó indítványát a 2009. április 28-án tartandó nyilvános 
képviselő-testületi ülés keretében valahányadik napirendi pontként vegye fel és tárgyalja.  
Elmondja, hogy Alpek János indítványa elől nem zárkózik el, kéri a képviselőket foglaljanak 
állást. 
 
Erős István képviselő:  
Elmondja, hogy a képviselőtársa vett annyi fáradságot, hogy írt egy levelet, akkor javasolja, 
hogy tárgyalják. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Javasolja, hogy Alpek János alpolgármester az óvoda tekintetében túlmunka megállapítására, 
ehhez pénzügyi fedezet biztosítására irányuló indítványát a 2009. április 28-án tartandó 
nyilvános képviselő-testületi ülés keretében az egyebek napirendi pont előtt a 13. pontként 
vegyék fel.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül Alpek János alpolgármester az óvoda tekintetében túlmunka 
megállapítására, ehhez pénzügyi fedezet biztosítására irányuló indítványát a 2009. április 28-
án tartandó nyilvános képviselő-testületi ülés keretében 13. napirendi pontként felveszi és 
tárgyalja. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok 
figyelembevételével az alpolgármester úr javaslatával együtt.   
 
A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat – külön határozathozatal 
nélkül - 10 igen szavazattal, az alábbiak szerint elfogadta.  
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Napirendi pontok: 

1. Beszámoló Alap község 2008. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 
      Előterjesztő: Enczi József rendőr őrnagy, rendőrkapitány 

 
2. Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről 
       Előterjesztő: Szalai Csaba elnök 
 
3. Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó 

Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 
      Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 
4. Javaslat Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézmény Fenntartó 

Társulás 2008. évi költségvetésének módosítására 
       Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika  
körjegyző, Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó 

 
5. Javaslat Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézmény Fenntartó 

Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 
      Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,   
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó 

 
6. Javaslat éves ellenőrzési jelentés elfogadására 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 
7. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 

8. Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, 
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó 

      Előzetesen véleményezte: Pénzügyi Bizottság 
 

9. Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, 
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó 

 
10. Javaslat Alap Község Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadására 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

 
11. Alapi Óvoda Alapító Okiratának II. számú módosítása 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 
12. Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának II. számú módosítása 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
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13. Alpek János alpolgármester úr indítványa túlmunka elrendelésére pénzügyi fedezet 

biztosítása az óvodánál 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Alpek János alpolgármester 
 

14. Egyebek, bejelentések 
 
 
 
Alpek János alpolgármester:  
Megköszöni, hogy a képviselő-testületi tagok lehetőséget adtak arra, hogy az indítványa 
napirendként szerepelhet. Reméli, hogy a polgármester és a jegyző munkáját segíti.  
 
 
 
  
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 

 
1. BESZÁMOLÓ ALAP KÖZSÉG 2008. ÉVI BŰNÜGYI, 

KÖZBIZTONSÁI HELYZETÉRŐL 
      Előterjesztő: Enczi József rendőr őrnagy, rendőrkapitány 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszönti Enczi József rendőrkapitány urat és Badics Zsolt zászlóst. Az éves ütemterv alapján 
tartja a képviselő-testület az ülést, melyen napirendi pontként szerepel a közbiztonsági 
helyzetről szóló beszámoló. Kéri a Kapitány Urat esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg az 
írásos előterjesztést illetően.  
 
Enczi József rendőrkapitány: 
Mindent tényszerűen összeállítottak a kiküldött anyagban. Elmondja, hogy 10 év legjobb 
eredményét érte el a kapitányság, a drasztikus betöréses lopások csökkentek. Ehhez 
hozzájárult a polgárőrség, ezúton is megköszöni a munkájukat.  A jövőbeni kormány 
cselekvési programot fogadott el. 1000 órát kap a Sárbogárdi Rendőrkapitányság, amit 
túlórára fordíthat. Örülne, ha minden településre el tudnának jutni. A rendőrkapitánysághoz 
16 település tartozik, sajnos Sárkeresztúron 24 órás jelenlét szükséges. Politikai támogatást is 
kért a polgármesterektől a rendőrség munkájához. A hozadék bűncselekmények száma 
csökkent, ugyanakkor Sárbogárd bűnöző populációja igen magas. Szerinte ez nem csökken 
addig, míg Sárkeresztúron a szolgálatot 24 órában látják el. Alap – Alsószentiván Községek 
viszonylatában elmondható, hogy nyugodt települések közé tartoznak közbiztonsági 
szempontból tekintve. A beszámolóban Alap közbiztonsági adatai vannak rögzítve, utalva a 
beszámoló tárgyára. A körzeti megbízottak jelenléte a lakosság jobb biztonságát szolgálja.  
Az idén a rendőrkapitányság kötelékéből több kolléga is távozni fog. A polgárőrség jelenlétét 
nagyon szorgalmazza, sok segítséget kapnak tőlük munkájuk során. 
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Alpek János alpolgármester: 
Elmondja, hogy tisztában van a többlet feladatokkal, a beszámoló 4. szakasz első és harmadik 
bekezdése között ellentmondást fedezett fel. Szerinte nem kellene elfeledkezni a 
gyermekkorban oly hatásos megelőző oktatásról. 
A második észrevétele már inkább magán jellegű, és szeretné megosztani a tisztelt kapitány 
úrral. Többen osztoznak a baráti körben azon a véleményen, hogy gyomorforgató, amiket 
tapasztalhat a falu lakossága a kocsmák és italkimérő helyek környékén. Nagy 
rendszerességgel látni ugyanazon arcokat, kik személyautóval, motorkerékpárral, vagy 
traktorral látogatják az említett helyeket, s merem feltételezni, nem az ásványvizet veszik 
magukhoz. 
 
Enczi József rendőrkapitány: 
Cece – Alap – Alsószentiván képviselő-testülete elfogadott egy hosszú távú cselekvési 
programot. Szerinte már kicsi korban kell elkezdeni a prevenciós programot oktatni a 
gyerekek számára. Az iskola, de már az óvoda is részt tud vállalni a prevencióban. A 
koordinálást fel tudja vállalni a rendőrség. A körzeti megbízotti feladatokat ellátó rendőröket 
is fel kell készíteni erre a fontos feladatra. A tervek megvannak, de idő is kell ezek 
megvalósításához. Számításai szerint jövő év derekán lehet a felkészült körzeti megbízottakat 
ezzel kapcsolatban bekapcsolni a munkába, hiszen a kellő gyakorlatot meg kell szerezni. 
Már harmadik éve élen járnak abban az ittasok ellenőrzésében, a munka ezen részét is igen 
fontosnak tartja. A kollégák több órát is rászánnak, hogy az ittas vezetőkkel szemben a 
megfelelő eljárás megtörténhessen.  
Elmondható, hogy a megyében minden közlekedési mutató pozitívan alakult.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
 Elmondja, hogy a prevencióval kapcsolatban a művelődési házban volt egy kiállítás az 
óvodás és az iskolás gyermekek részére. Fotókon, tablókon került bemutatásra, hogy a 
drognak és egyéb káros szenvedélyeknek milyen hatásai vannak a fogyasztókra.  
Mini polisz volt az iskolában 1 évvel ezelőtt. A gyerekek figyelmét játékos módon próbálták 
felhívni a veszélyekre. Ovi-zsaru programot is beindították, játékos formában a gyerekek 
életkori sajátosságához igazítva.  
Meglátása szerint már kisgyerekkorban el kell kezdeni a prevenciót. A világ nem olyan, mint 
5-6 évvel ezelőtt volt.  
 
Szopori György képviselő: 
A kapitány úrtól megkérdezi, hogy a létszámhiány miben mutatkozik meg, esetleg 
nyugállományba vonulnak? 
Legalább ennyi rendőr kellene amennyi van, vagy inkább fokozni kellene a rendőri jelenlétet 
a településen meglátása szerint. 
 
Enczi József rendőrkapitány: 
A nyugdíjba vonulási hullám folytatódik, illetőleg a rendőrkapitányság megvált egy-két 
kollegától, akik nem működtek együtt.  
Az idei éven 10 főtől válnak meg, s ugyanakkor helyette csak 5 fő jön. A rendőri toborzás 
nem járt sikerrel.  Magasabb szintű elképzelések szerint határőrökkel szeretnék  a létszámot 
növelni. Az iskolából kijövő rendőrkollégák még tapasztalatlanok, gyakorlatot kell 
szerezniük, folyamatos segítségre szorulnak. Számításai szerint 60 fő rendőrre lenne még 
szükség, ebből jó, hogyha 30 fő bevonása megvalósulhat.  A problémák azért vannak, hogy 
arra megoldások szülessenek, de idő kell ahhoz, hogy a kollégákból minőségi rendőr legyen. 
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Méhes Lajosné polgármester: 
Miután egyéb kérdés, hozzászólás nincs kéri aki Alap Község 2008. évi bűnügyi, 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangún 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
79/2009. (IV. 28.) számú határozata 

 
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület Alap község 2008. évi bűnügyi, 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az előterjesztőt írásban értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. május 28.  
 
 
Enczi József rendőrkapitány és Badics Zsolt körzeti megbízott  megköszönve a részvételt az 
üléstermet elhagyta.  
 
 
 

2. TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRŐRSÉG 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

       Előterjesztő: Szalai Csaba elnök 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszönetet mond az Alapi Polgárőr Egyesületnek a 2008. évi tevékenységéért. Külön 
köszönetet mond Szopori Györgynek, aki 4 évig vezette az egyesületet. Az új elnöknek jó 
munkát, egészséget kíván. Jól működött az egyesület, reméli, hogy ezután is ilyen 
színvonalon végzik munkájukat.  
Köszönet, hogy a rendezvényeken biztosítják a helyszínt, irányítják a forgalmat. 
Az elmúlt héten az iskolánál gránátot találtak, amit éjjel is őriztek. Az egyesület működéséhez 
részben az önkormányzat biztosítsa a forrást. A községnek szüksége van a Polgárőrség 
munkájára. A jelzőrendszer működésében hatékonyan közreműködnek a polgárőrök.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Felveti azt a kérdést, hogy a 2009-es év költségvetéséből hiányzik 650 ezer forint, ezt az 
összeget milyen forrásból szándékoznak pótolni? 
Arra a kérdésre is szeretne választ kapni, hogy a 2009-es évre 500 ezer forintot terveztek 
üzemanyagra, 1800 liter, és 7-8 liter fogyasztásával számolva  ez 23-25 ezer km, ami napi 60-
70 km futásteljesítményt enged feltételezi amennyiben az autó minden nap megy. Tudja, hogy 
egyre többen vannak, akik nem veszik igénybe a szolgálathoz az egyesület autóját-, 
megkérdezné nem sok ez egy kicsit? 
 
Szalai Csaba Alapi Polgárőr Egyesület Elnöke: 
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Nem sok, hiszen a szolgálat ellátásán kívül szükség szerint a felmerült igények, feladatok 
alapján nappal is használják az autót. Kevés az a polgárőr, aki a saját autóját használja.  

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Miután egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri aki az Alapi Polgárőr Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja, szavazzon. 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat 

80/2009. (IV. 28.) számú határozata 
 
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület az Alapi Polgárőr Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az előterjesztőt írásban értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. május 28.  

 
 

Szalai Csaba Alapi Polgárőr Egyesület Elnöke megköszönve a részvételt az üléstermet 
elhagyta.  
 
 
 

3. VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA 
ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 
2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

      Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A cecei önkormányzat előterjesztését a képviselők a meghívóval együtt megkapták.  
Elmondja, hogy a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága az ülést megelőző napon tárgyalta a 
napirendet. Felkéri a Bizottság elnökét Salamon Lajost, hogy a Pénzügyi Bizottság 
véleményét, javaslatát ismertesse az ülés résztvevőivel.  
 
Salamon Lajos képviselő: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Cece-Alap-Sáregres-Vajta 
Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolót képviselő-testületnek.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy meghívta a cecei önkormányzat pénzügyi előadóját és polgármesterét is az 
ülésre, de ők is ezen napirendeket tárgyalják Cecén, talán ezért nem érkeztek még meg.  
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Alpek János alpolgármester: 
Nyilvánvaló, hogy nem érthet mindenki a pénzügyhöz, hisz ellenkező esetben a táblázatokat 
mindenki kitölthetné. Ennek okán kérdezné meg az illetékest, hogy miből adódik a két iskola 
közötti aránytalanul nagy eltérés, amit a 2. sz. oldal táblázata tartalmaz a dologi kiadások 
alakulása terén. De vannak ott olyan adatok, melyek szerinte nem valós kiadást tükröznek. 
Pl.: Alap gázenergia, tüzelőanyag beszerzés. 
A bevétel-kiadás 7.643 ezer forint maradvány felosztása milyen formában történik? Erre való 
utalást nem talált. 
 
Csőgörné Csősz gazdasági főelőadó: 
A társulási beszámolóban ténylegesen adott 7.460.000 Ft maradványt mutattak ki.  A cecei 
beszámolóban kimutatott alapi iskolára vonatkozó többletet vagy visszautalhatja Cece 
önkormányzata Alapnak, vagy megtörténik az iskolahozzájárulásba történő visszaforgatás, 
kompenzálás pénzmozgás nélkül.   
Meglátása szerint a pénzmozgást nem igényelő hozzájárulásba történő visszaforgatás 
előnyösebb lenne. 
 
Horváth József képviselő: 
Elmondja, hogy nem kapott tiszta képet, hogy hogyan működik a társulás. Megkérdezi, hogy 
nem utalták vissza a számlákat? 
 
Csőgörné Csősz gazdasági főelőadó: 
Horváth József képviselő felvetésére, hogy a számlákat visszautalták-e, elmondja: hogy a 
számlák kiegyenlítésének csak egy része történt meg. Az Alapi Tagintézmény a Cece által 
közölt adatok alapján az eredeti költségvetése szerinti előirányzatot nem merítette ki, nincs túl 
költekezve.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy ezt a költségvetést a MÁK már átnézte. Nem ez a 4 hónap, hanem az egész 
év fogja megmutatni a reális képet.   
 
Horváth József képviselő: 
Elmondja, hogy ő nem ért egyet a költségvetéssel és ő nem fogja megszavazni.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismerteti a határozati javaslatot, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a határozati javaslat tekintetében 8 igen, 2 
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
81/2009. (IV. 28.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai 
Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése bevételi előirányzatának 183.536 
ezer forintra történő módosítását, kiadási előirányzatának 183.536 ezer forintra történő 
módosítását elfogadja. 
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről Cece Nagyközség 
Polgármesterét értesítse. 



 11

 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismerteti az Intézményfenntartó Társulás zárszámadásának elfogadására irányuló határozati 
javaslatot, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
82/2009. (IV. 28.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai 
Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadja.  
 
I. A Képviselő-testület az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2008. 

évi költségvetésének teljesítését 153.422 ezer forint bevételi és 145.779 ezer 
forint kiadási előirányzattal elfogadja. 
I.1. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi bevételeinek 
teljesítése jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

Támogatások:        119.642 ezer forint 
Önkormányzati hozzájárulás:        32.239 ezer forint, 
Int. működési bevétel:          1.541 ezer forint, 

I.2. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi kiadásainak 
teljesítése jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

Bér és járulék:        122.884 ezer forint, 
Dologi kiadások:         22.895 ezer forint, 

I.3. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése 
bevételének és kiadásának teljesítése településenként:   

                Bevétel teljesítése  Kiadás teljesítése 
Alap község Önkormányzata:      21.244 ezer forint  13.601 ezer forint 
Cece nagyközség Önkormányzata:  132.178 ezer forint 132.178ezer forint 
A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a társult 
települések a székhelytelepülés önkormányzatával 2009. évben rendezik.  

 
II. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Cece 

Nagyközség Önkormányzatát értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. JAVASLAT ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA 
ÓVODAI INTÉZMÉNY FENNTARTÓ TÁRSULÁS 2008. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselő-testület tagjai az előterjesztést tájékoztatás céljával megkapták. A Társult 
települések polgármesterei által nyújtott előzetes információk alapján várható volt, hogy a mai 
napon Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntést tud hozni az Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás költségvetésének módosításáról, illetőleg zárszámadásának 
alakulásáról.  
A helyzet azonban úgy alakult, hogy Cece a mai napon, Vajta község Önkormányzata pedig 
majd 30-án tárgyalja a napirendi pontot. 
Kéri a képviselőket, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban mondják el véleményüket, 
hozzászólásukat, de döntést a képviselő-testület majd csak valamennyi önkormányzat 
véleményének ismeretében tud hozni. Döntés céljából Képviselő-testületi ülés megtartására 
május 5-én kerülne sor. 
 
A Képviselő-testület tagjai meghallgatva a tájékoztatást; hozzászólást, kérdést a napirendi 
ponttal kapcsolatban nem fogalmaztak meg, a Képviselő-testület a döntéshozatalról 
elmondottakat tudomásul vette.  
 
 

5. JAVASLAT ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA 
ÓVODAI INTÉZMÉNY FENNTARTÓ TÁRSULÁS 2008. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ  
ELFOGADÁSÁRA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás zárszámadása tekintetében is csak valamennyi 
önkormányzat véleményének ismeretében tud Alap Község Önkormányzat Képviselő-
testülete határozatban dönteni.  
Ennek ellenére fontosnak tartotta, hogy a mai ülésen a képviselő-testület kifejthesse az 
Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló tekintetében véleményét. Kéri a képviselőket véleményüket fogalmazzák meg, 
kérdéseiket tegyék fel. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a döntéshozatal 
tekintetében nyújtott tájékoztatást tudomásul vették.  
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6. JAVASLAT ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELFOGADÁSÁRA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták, határozati javaslatokat az anyag 
tartalmazz. 

 
Zuppon Andrea képviselő: 
Nem tudja, hogy mire vonatkozik az ellenőrzési jelentésben hivatkozott „kisebbségi 
önkormányzat”. 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:  
A jogszabály szövegét idézte be az ellenőrzést végző, nem tekintve a helyi sajátosságokra. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri a képviselőket, hogy az 
előterjesztésben lévő határozati javaslatokról külön-külön szavazzanak. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat  
83/2009. (IV. 28.) számú határozata 

 
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület „Alap Községi Önkormányzat 
költségvetési rendeletalkotásának vizsgálata” címet viselő Ellenőrzési Jelentésben 
foglaltakat illetőleg e tárgyban készített Intézkedési Tervet megtárgyalta és a jelentés 
tartalmát valamint az Intézkedési Tervet előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Felkéri Méhes Lajosné polgármestert, hogy a határozat valamint az Intézkedési Terv 
egy példányát a Sárbogárdi Kistérségi Iroda részére továbbítsa. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. május 15.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat  
84/2009. (IV. 28.) számú határozata 

 
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület Alap Község Önkormányzat „Éves 
Ellenőrzési Jelentés 2008.” előterjesztés tartalmát megismerte és elfogadta. 
Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésével kapcsolatban javaslat nem került 
megfogalmazásra, mivel az ellenőrzött területek vonatkozásában megfelelő kontroll 
mechanizmusok működnek.  
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Felkéri Méhes Lajosné polgármestert, hogy a határozat egy példányát a Sárbogárdi 
Kistérségi Iroda részére továbbítsa. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. május 15.  
 
 
 

7. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ISMERTETÉSE 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
A könyvvizsgálók által készített dokumentumokat a képviselők a meghívóval együtt 
megkapták, kéri mondják el véleményüket. 
 
Alpek János alpolgármester:    
Arra szeretne választ kapni, hogy a forgóeszköz címszó alatt milyen nemű adókedvezményt 
nyújt a hivatal, mert neki az értékvesztés szó ezt jelenti 3.457 ezer forint összegben. 
 
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó:  
Elmondja az alpolgármester úr kérdésére, hogy ez az adós programban fordul elő. Nem azt 
jelenti, hogy azt az összeget eltörölték. A mérleg zárásakor az értékvesztési ráta bizonyos %-
a, ami azt jelenti, hogy a régi adótartozások veszítenek az értékükből és ezt a mérlegbe be kell 
állítani.  
 
Erős István képviselő:  
Miért engedheti meg az önkormányzat azt, hogy ennyi kintlévősége legyen? 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Elmondja, hogy Alap Községben sok a jó adófizető. Az adós kolléganő sokat tett annak 
érdekében, hogy a minden kintlévőség az önkormányzat kasszájában legyen. Ha az adózó 
számláján nincs pénz az inkasszó is hiába történik. A végrehajtót fel lehet kérni bizonyos 
összegért, hogy a kintlévőségeket hajtsa be.        

  
Csőgörné Csősz Éva  gazdasági főelőadó: 
Az előző éveknél is ilyen mérték körül mozgott a kinntlévőség.  
 
Erős István képviselő: 
Elmondja, hogy az időseknek nem lett karácsonyi ajándék. Ennyi összeg szerinte nem egy 
ember hátralékából jött össze. Be kell hajtani.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy a következő ülésre az adós kolléganő beszámolót tarthat az adóhátralékok, 
adóbevételek alakulásáról.  
 
Horváth József képviselő: 
Jó ötletnek tartja, hogy a következő ülésen a képviselő-testület kapjon tájékoztatást a kinnt- 
lévőségekről, és hogy milyen a fizetési morál. 
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Méhes Lajosné polgármester: 
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azon határozati javaslattal, hogy a Képviselő-
testület soron következő ülésére készüljön előterjesztés az adóbevételek alakulásáról, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap község képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alap község Önkormányzat  
85/2009. (IV. 28.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület soron következő ülésére kerüljön 
előterjesztésre az adóbevételek alakulásáról szóló előterjesztés. 
 
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határidő: soron következő ülés 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismerteti a könyvvizsgálói jelentés elfogadására irányuló határozati javaslatot, kéri aki 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat  
86/2009. (IV. 28.) számú határozata 

 
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület Alap Község Önkormányzat a Radar 
Könyvvizsgálói Kft. (8000 Székesfehérvár, József A. út 21.) által készített „Független 
könyvvizsgálói jelentés Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2008. 
évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könnyvvizsgálatáról”, valamint 
„Kiegészítés az Alap Község Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített összevont éves 
beszámolójának független könyvvizsgálói jelentéséhez” dokumentumok tartalmát 
tudomásul vette.  
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a könyvvizsgálói jelentést 
készítő társaságot értesítse és a teljességi nyilatkozatot küldje meg. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2008. május 15.  
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8. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselő-testület tagjai megkapták az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
módosítására irányuló előterjesztést és rendelettervezet. Miután a rendelet módosítása a 
Társulás költségvetésének módosítását is tartalmazza, s e tekintetben nem minden társult 
önkormányzat hozott még döntést, most csak az esetleges módosító javaslatok tekintetében 
lehet állást foglalni. Kéri a képviselőket, hogy a döntéshozatalt megkönnyítve fogalmazzák 
meg esetleges kérdéseiket. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása 
tekintetében kérdés, hozzászólás nem fogalmazódott meg, döntéshozatalra vonatkozó 
tájékoztatást tudomásul vették.  
 
 
 

9. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 
BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Jogszabályi kötelezettség az Önkormányzat előző évi költségvetéséről szóló beszámoló 
Képviselő-testület elé terjesztése április 30-ig. A már elmondottak alapján azonban a 
Képviselő-testület rendeletalkotási kötelezettségének csak valamennyi társult település 
véleményének birtokában tud eleget tenni, hiszen mind az Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás, mind a Körjegyzőség zárszámadása beépül az önkormányzat zárszámadásába. Kéri 
a képviselőket hozzászólásaik megfogalmazására. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről hozzászólás, kérdés nem hangzott el, rendeletalkotásra 
vonatkozó tájékoztatást tudomásul vették.  
 
 
 

10. JAVASLAT ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI  
KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK  ELFOGADÁSÁRA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az előterjesztést képviselők a meghívóval együtt megkapták. Körjegyző 
asszony az előterjesztésben ismertette a közbeszerzési tervvel kapcsolatos kötelezettségeket és 
lehetőségeket. Az anyag határozati javaslatot tartalmaz. 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, kéri aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemléssel 
szavazzon.  
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat  
87/2009. (IV. 28) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete – „a közbeszerzésekről” szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 5.§. (1) bekezdése alapján – Alap Község Önkormányzat 2009. évi 
közbeszerzési tervét alábbi tartalommal állapítja meg:  

 
I. 

1. Ajánlatkérő:  
Alap Község Önkormányzata (7011 Alap, Dózsa Gy. u. 31.) 

2. Közbeszerzési eljárás tárgya:  
Alapi Óvoda infrastrukturális fejlesztése  

3. Közbeszerzés jellege illetve kategóriája:  
Építési beruházás 

4. A közbeszerzés becsült értéke: 
bruttó összege: 21.061.942 forint 
nettó összege: 17.551.618 forint 

5. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdése: 
2009. május hó 

 
II. 

1. Ajánlatkérő:  
Alap Község Önkormányzata (7011 Alap, Dózsa Gy. u. 31.) 

2. Közbeszerzési eljárás tárgya:  
Alapi Óvoda tagóvodáiban (Cecei Óvoda, Sáregresi Óvoda, Vajtai Óvoda) 
közétkeztetés biztosítása  

3. Közbeszerzés jellege illetve kategóriája:  
Szolgáltatás megrendelése 

4. A közbeszerzés becsült értéke: 
bruttó összege: 19.000.000 forint 
nettó összege: 15.833.334 forint 

5. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdése: 
2009. június hó 

 
III. 

1. Ajánlatkérő:  
Alap Község Önkormányzata (7011 Alap, Dózsa Gy. u. 31.) 

2. Közbeszerzési eljárás tárgya:  
Integrált Közösségi és Szolgáltató Cím elnyerése pályázat keretében építési 
munkák végzése 

3. Közbeszerzés jellege illetve kategóriája:  
Építési beruházás 

4. A közbeszerzés becsült értéke: 
bruttó összege: 20.000.000 forint 
nettó összege: 16.666.667 forint 

5. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdése: 
2009. augusztus hó 
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Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a 
Közbeszerzési Terv közzétételéről gondoskodjon. 

 
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző  
Határidő: 2009. május 4. 
 
 

11. ALAPI ÓVODA  ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK II. SZÁMÚ 
MÓDOSÍTÁSA 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy 4 darab határozatot kellene hozni az Alapi Óvoda Alapító Okiratának 
illetőleg vonatkozó Társulási Megállapodás módosításával kapcsolatban, de a Vajta község 
még nem tárgyalta a napirendi pontot, ezt majd április 30-i ülésén teszi meg. 
Alsószentiván az Alapító Okirat II. számú módosítását (bölcsődére irányuló módosítását) úgy 
fogadta el, hogy a székhely településen működő egységes-óvoda bölcsőde működési köre 
Alap Község Önkormányzatának közigazgatási területe. (nem a társult önkormányzatok 
közigazgatási területe). Tekintettel arra, hogy előterjesztés szerinti dokumentum tekintetében 
így az előzetes egyetértő vélemény előterjesztés szerinti tartalom alapján nem áll 
rendelkezésre, az alapító okirat módosítást a működési kör tekintetében csak Alap község 
Önkormányzat közigazgatási területe megjelenítéssel tudja majd a képviselő-testület 
elfogadni.  
 
A Képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, döntéshozatal a társult 
települések valamennyijének ismeretében születik májusi ülésen. 
 
 
 

12. CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK II. 
SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Előterjesztést a képviselők megkapták. A dokumentum két alapító okirat módosítást 
tartalmaz, miután a 2008. évi CV. törvény miatt a költségvetési szervek típusba sorolásával 
kapcsolatos kötelezettségek hatálybalépésének határideje 2009. június 1-je, ugyanakkor 
intézményátszervezés csak július 1. és augusztus 31. között valósulhat meg. 
 
Alpek János alpolgármester: 
Szeretné megkérdezni tisztelettel, hogy a Szentirmay úr vállalkozásával milyen szerződés lett 
kötve, mert számára elfogadhatatlan, hogy a kincstár levele alapján most a két jegyzőn kellene 
elverni a port. Tudomása szerint, azért lett megbízva az említett vállalkozás - nem kevés 
összegért -, hogy az elkövetkező években a létrehozott társulás felett bábáskodjon. Nem tudja 
elfogadni, hogy a nem kellő odafigyeléssel el nem végzett munka miatt a tisztelt testületek 
havonta foglalkozzanak olyan határozat módosításokkal, melyek nem az ő felelősségük lenne. 
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Kéri a polgármestereket, hogy amennyiben véleményét a képviselő társai is támogatják, úgy 
az érintett vállalkozás felé elégedetlenségüket tolmácsolni szíveskedjenek. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszöni az észrevételt, hivatkozott megbízás az intézményátszervezésekkel kapcsolatos 
szakértői véleményekre irányult.  
A cecei jegyző előterjesztése alapján mind Alapító Okirat, mind a Társulási Megállapodás 
módosításáról, egyetértő véleményének megfogalmazásáról döntést kell hoznia a testületnek. 
Ismerteti a határozati javaslatokat, kéri azokról a képviselő-testület külön-külön szavazással 
hozzon döntést, aki az egyes javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat  
89/2009. (IV. 28.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 56/2009. (III. 30.) számú határozatának 
tartalmát alábbiak szerint módosítja:  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület - tekintettel Cece-Alap-Sáregres-Vajta 
Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló 
Megállapodás 8.1. pontjában foglaltakra – a Cecei Általános Iskola Alapító Okirata 1.), 
6.), 9.) 11.) 15.) 18.) pontjainak előterjesztés szerinti tartalommal, 2009. június 1-jei 
hatállyal történő módosításához egyetértő véleményét nyilvánítja.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Cece nagyközség 
Polgármesterét írásban értesítse. 

 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat  
90/2009. (IV. 28.) 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 - a Cecei Általános Iskola Alapító Okirata II. 
számú módosítása tekintetében, azaz az Alapító Okirat  3.), 7.) 12.), 13.) 16.) pontjainak 
előterjesztés szerinti tartalommal, 2009. augusztus 31-i hatállyal történő módosításához 
egyetértő véleményét nyilvánítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Cece nagyközség 
Polgármesterét írásban értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község Önkormányzat 
 91/2009. (IV. 28.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 55/2009. (III. 30.) számú határozatának 
tartalmát alábbiak szerint módosítja:  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános 
Iskolai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló 
Megállapodás I. számú, 2009. június 1-jei hatállyal történő módosításával kapcsolatban 
– jegyzőkönyvhöz csatolt tartalom szerint – előzetes egyetértő véleményét kinyilvánítja. 
 

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

 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap község Önkormányzat  

92/2009. (IV. 28.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános 
Iskolai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló 
Megállapodás II. számú, 2009. augusztus 31-i hatállyal történő módosításával 
kapcsolatban – jegyzőkönyvhöz csatolt tartalom szerint – előzetes egyetértő véleményét 
kinyilvánítja. 
 

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

 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Polgármester szünetet rendelt el. Szünet után a Képviselő-testület változatlan létszámban 
folytatta munkáját.  
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13.  ALPEK JÁNOS ALPOLGÁRMESTER ÚR INDÍTVÁNYA A 
TÚLMUNKA ELRENDELÉSÉRE PÉNZÜGYI FEDEZET 
BIZTOSÍTÁSA AZ ÓVODÁNÁL 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Alpek János alpolgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kéri Alpolgármester Urat indítványa ismertetésére. 
 
Alpek János alpolgármester úr: 
Önálló képviselői indítvány felolvasása, ami a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az indítványra válaszolva elmondja, hogy a költségvetés és az előttünk álló feladat tükrében a 
képviselő-testület az intézményék átvilágítása előtt áll. Az állami támogatások csökkennek, 
ezáltal az önkormányzat lehetősége is csökken. A költségvetésbe 10 millió forint működési 
hitel van betervezve. A 3 millió forintot a civil szervezetekre fel kell osztani. Nem tudni, hogy 
milyen változtatásokat hoz a jövő. 
Szerinte, ha az óvodának biztosítanak túlmunkára pénzügyi fedezetet, akkor jöhet az iskola és 
a hivatal is ilyen kéréssel. Mindig takarékoskodni kell.  
A képviselő-testület bevállalja- e, hogy például tiszteletdíjat nem tud fizetni?  
Nem javasolja, nincs meg a fedezet. Fél éves záráskor jobban lehet látni az önkormányzat 
pénzügyi helyzetének alakulását. Az ÁFA emelkedése miatt, a gazdasági válság miatt nagyon 
vigyázni kell a pénzmozgásra, nehogy összeomoljon az önkormányzati gazdálkodás. Célja 
kell legyen az önkormányzatnak a falu költségvetésének egyensúlyba tartása.  
 
Erős István képviselő: 
Megkérdezi, hogy a túlóra kifizetés az óvodánál, hogy működik? 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Helyettesítésre plusz pénz nincs. 
 
Erős István képviselő:  
Elmondja, hogy az átvilágítást ő akarta, hogy az intézményekbe megvalósításra kerüljön, 
hogy az önkormányzat ne pazaroljon. 
Ruhapénz, nyugdíjasoknak anyagi támogatás, sportegyesület és polgárőrség támogatásánál 
milliókat spórolhatnánk meg, ha nem adna neki pénzt. A törvény mit határoz meg az 
óvodapedagógusoknál mi a törvényes eljárás módja?  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az óvodánál helyettesítési díj soha nem volt. Ha valaki táppénzen volt, egymás 
helyettesítésével oldják meg a problémát. 
 
Erős István képviselő: 
Megkérdezi, hogy jár, vagy nem jár? Nincs tisztában vele.  
Alpek János alpolgármester úr többet tud róla, ha felvetette a kérdést. Ha a képviselő-testület 
megszavazza onnantól kezdve, mindenki tartani fogja a markát.  
A költségvetésbe nincs betervezve. Szomorú dolog, hogy nem került eddig ilyen kifizetésre. 
Nem lehet elvárni senkitől, hogy ingyen dolgozzon. Ne a pedagógus legyen a szenvedő 
alanya. Mi a hivatalos menete? 
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Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Az óvodák, így az Alapi székhelyintézmény költségvetésének bevételeit, illetőleg kiadásait az 
Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetése tartalmazza. Az éves költségvetés 
tervezése során az előző évi számadatok, illetőleg az intézménytől kapott információk alapján 
összeállításra került a Társulás költségvetése, amit a képviselők is megismertek. Az Alapi 
Óvoda esetében helyettesítésre illetőleg túlóra fizetésére előirányzat nincsen betervezve. 
Előirányzat módosítása esetén meg kell jelölni a kiadás bevételi oldalát is, a Társulás 
költségvetésének módosítása során valamennyi társult település előzetes véleményezése 
szükséges, a társulást alkotó települések önkormányzataival az egyeztetést le kell folytatni.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az adható juttatásokat minden intézményben mindenki megkapja, például a 
védőruhák, a minőségi bérpótlékok. Nem kellett a tiszteletdíjakat kihúzni a költségvetésből. 
Az elmúlt években 20 millió forintot kapott az önkormányzat a minisztériumtól is. Ha 
osztogatja a pénz akkor az év évégén „bezárhatja a boltot”. Egyenkénti szavazást kér. A 
költségvetés fedezetét nem látja.  
 
Erős István képviselő: 
Elmondja, hogy az Ő olvasatában nem is ajándékba kapták, alkotmányos jogrendben élnek. 
Az államnak kutya kötelessége hozzájárulni az önkormányzatok működéséhez. 
A másik dolog, hogy nem ad annyi pénzt, az önkormányzatnak kell kezdeményeznie a pénz 
kérését. 
 
Méhes Lajosné polgármester:     
Elmondja, hogy sajnos az önkormányzat részére nyújtandó támogatási igények kedvező 
elbírálása nem természetes, az elmúlt évben benyújtott működésképtelen helyi 
önkormányzatok támogatási igény (6.3-as pályázat) beadásakor sem minden önkormányzat 
kapott pénzt.  
 
Horváth József képviselő:  
Elmondja, hogy az indulatok néha rossz válaszokat szülnek. Emlékezteti a polgármester 
asszonyt, hogy régen hogy is működtek a dolgok az óvodában. Mindig is megkeresték azt a 
lehetőséget, hogy az elvégzett munkáért díjazást kapjanak. Az, hogy soha semmi nem volt, ez 
így nem igaz. A bérmaradványt mindig fel lehetett osztani az adott területen. Ha elrendelnek 
valamit, akkor finanszírozni, biztosítani kell. Feltételezhető, hogy a beszámolóban az 
elvégzett túlmunka finanszírozása nem kellőképpen történik.      
 
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető: 
Most kilátástalan minden. Ugyanennyi erővel az itt ülők is kaphatnának túlóra pénz.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Elmondja, hogy a civil szervezeteknek 3 millió forint helyett 13 millió forint is kevés lenne 
amit elköltenének. Az iskola és az óvoda tekintetében mindent meg fog tenni, hogy plusz 
pénzhez jussanak.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az óvodáért és az iskoláért szerinte nagyon sok mindent megtett. Több pályázat is készült  az 
intézmények jobb működése érdekében. Az önkormányzati dolgozók is sokat segítettek ezek 
összeállításában. 
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Az orvosi rendelő akadálymentesítése, az óvodai konyha, az iskola felújítása még előttünk áll, 
ami plusz költséget is vonhat maga után. 
 
Erős István képviselő: 
Sérelmezi, hogy a Polgármester Asszony a tiszteletdíjakat több képviselő-testületi ülésen is 
szóvá teszi, hogy a tagok felajánlhatnák különböző célokra. 
A másét könnyű felajánlani, kéri a Polgármester Asszonyt, hogy ne tegyen többet erre utalást. 
Alpek János indítványára javasolja, hogy napolja el a képviselő-testület a döntést, mert 
felindulásból nem biztos, hogy jó döntés születik. 
A következő ülésen újra előterjesztve tárgyalják. 
 
Horváth József képviselő:  
SZMSZ-t tekintve a pénzügyi vonzattal járó döntést a pénzügyi bizottságnak is meg kell, 
hogy tárgyalja.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszöni az észrevételeket, javasolja, hogy a pénzügyi bizottság, az alpolgármester, az óvoda 
vezetője, a körjegyző közösen tárgyalják meg a beadott indítványt és a testület soron 
következő ülésére készüljön előterjesztés. Kéri a képviselőket, aki a döntés soron következő 
ülésre történő elnapolásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.    
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat  

92/2009. (IV. 28) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület „Alpek János alpolgármester úr 
indítványa túlmunka elrendelésére pénzügyi fedezet biztosítása az óvodánál” napirendi 
pont keretében döntését – az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
13/2008. (X. 31.) rendelete 29.§. (1) bekezdése alapján – soron következő ülésére 
elnapolja.  
 
 
 

14. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 
Méhes Lajosné  polgármester: 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2009. április 9-ére tervezett polgárvédelmi nap 
eredményesen és sikeresen lezajlott. A Képviselő-testület által meghatározott összegből a 
résztvevők vendéglátása is megtörtént.  
Elmondja továbbá, hogy április hónapban egészségnap megszervezésére is sor került, 
vércukor szintmérés, vérnyomásmérés, ortopédiai vizsgálat, különböző egészségügyi cégek 
bemutatkozása, termékbemutatókat láthattak a szűrőnapon részt vevők.  
Öt falu fesztiválja is megrendezésre került, ahol 180 fellépő szerepelt. Nagyon színvonalas 
volt ez a rendezvény. Varga László Sárbogárd volt polgármestere, Juhász Zsófia a Fejér 
Megyei Művelődési Ház Vezetője, Feketéné Sebestyén Sarolta a sárbogárdi Kistérség 
munkatársai alkották a zsűrit. A meghívottak között voltak Ecsődi László, dr Szabadkai 
Tamás, Lengyel Zoltán országgyűlési képviselők, akik megtisztelték jelenlétükkel a fesztivált.  
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az óvodai és általános iskolai beiratkozáshoz hasonló 
módon kerüljön sor a bölcsődei beiratkozás időpontjának meghatározására is. A beiratkozás 
időpontjaként 2009. május 19-20-át javasolja meghatározni. Kéri aki egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat  

93/2009. (IV. 28) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde bölcsődei beiratkozásának időpontját 2009. május 19-20.-i időtartam szerint 
jelöli meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. április 30. 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az Általános Iskola tagintézmény vezetője kérelmet nyújtott be, amit a 
képviselő-testületi tagok meghívóval együtt megkaptak. Kéri a tagintézmény vezetőt esetleges 
szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető: 
A kiküldött anyagban részletezve van, hogy mennyi szülő igényli az egész napos oktatást. 
Kettő pedagógus foglalkozna a gyerekekkel.  
Nem tudják, hogy hogyan tájékoztassák az első osztályos szülőket, hogy milyen oktatási rend 
lesz bevezetve? 
A napköziben egy pedagógus foglalkozna a gyerekekkel, délután szabadidős tevékenységek, 
gyakorlás lenne. 
Most az alapi tagintézményben a felmérések szerint 13,8 pedagógus dolgozhatna, 11,75 hely 
van betöltve, Cecéről átjáró pedagógusok egy egész állást látnak el.  
Az iskolában működő szakköröket senkinek nem fizetnek.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Felkéri Szentirmay László urat annak megítélésére, hogy miből mennyi órát kell tartani. 
Várják meg a szakvéleményt, és utána le kell ülni és meg beszélni a megállapítások 
eredményét.  
 
Horváth József képviselő: 
A polgármester asszony javaslatával egyetért.  
 
Horváth József képviselő: 
Véleménye szerint ki kellene mondani a szülők megnyugtatására, hogy vagy egész napos, 
vagy napközi otthonos iskolát fognak létrehozni szeptembertől. Feltételeket az önkormányzat 
biztosítja majd.  
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Méhes Lajosné polgármester: 
Köszöni a hozzászólást. Kéri, aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat az általános iskola 
első osztályán vagy az egész napos, vagy a napköziotthonos oktatás feltételeit biztosítja, 
melyről a szülők értesítése történjen meg, szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat  

94/2009. (IV. 28) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület figyelemmel az általános iskola 
javaslatára, észrevételére úgy döntött, hogy az Önkormányzat a Cecei Általános Iskola 
Alapi Tagintézménye első évfolyamán  vagy az egész napos, vagy a napköziotthonos 
oktatás feltételeit biztosítja.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a tagintézmény vezetőjét a szülők 
tájékoztatása céljával értesítse.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az iskola részéről érkezett levél másik része a tankönyv támogatási rendszerrel kapcsolatos. 
Mint bizonyára a képviselők olvasták, az iskola javaslata az, hogy a támogatási összegből 
elsősorban tartós tankönyveket vásárolnának, ami az iskola tulajdonát képezné, és így több 
évben is felhasználhatóvá válna. Ez az elkövetkezendő tanévekben megtakarítást jelentene az 
iskola költségvetésében. Az Önkormányzat költségvetésében tankönyv támogatásra 1 millió 
forint előirányzat került beállításra. Kéri, aki az iskola kérésére a megállapított összegből 
történő tankönyvek elsősorban tartós tankönyvek céljából történő vásárlását támogatja, mely 
könyvek az iskola tulajdonát képezzék, szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat  

95/2009. (IV. 28.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésében tankönyv támogatásra 1.000 ezer forintot biztosít. 
 
Tekintettel az Általános Iskola kérésére az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 
megállapított támogatási összegből történő tankönyvek elsősorban tartós tankönyvek 
céljából történő vásárlásához hozzájárulását adja, azzal a feltétellel, hogy a tartós 
tankönyvek az iskola tulajdonát képezik. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a tagintézmény vezetőjét értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
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Határidő: azonnal  
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az alapi általános iskola IV. korcsoportos 7. és a 8. osztályos röplabda 
gyermek lánycsapata bejutott a legjobb nyolc csapat közé az országos döntőre. A döntő 
helyszíne Paks, ami 2009. május 15.-17. között kerül megrendezésre. A képviselő-testület 
anyagi támogatását kérik, melynek előrelátható költsége az étkezést, a szállást, és az 
útiköltséget tartalmazza. Kéri aki 50 ezer forint támogatás megállapításával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
96/2009. (IV. 28.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola IV. korcsoportos 
(7.-8. osztályos) röplabda lánycsapatának 2009. május 15-17-e között tartandó országos 
döntőn való részvételéhez 50.000 forint támogatást nyújt az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetése tartaléka terhére. 
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az csapat edzőjét 
értesítse és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. május 15. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az Óvoda hagyományaihoz híven idén is megrendezi a családi napot, ami 2009. május 9-én 
lesz. A költségeinek fedezésére 100.000.-Ft támogatást kér a képviselő-testülettől. Kéri, aki a 
támogatás összegével egyetért szavazzon. 
 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat  
98/2009. (IV. 28.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Óvoda által szervezett családi 
nap költségeinek fedezéséhez 100.000 forint támogatást nyújt az Önkormányzat 2009. 
évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az Óvoda 
intézményvezetőjét értesítse és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. május 15. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
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Az „Arany János” Mezőgazdasági Szövetkezet Alap Tavasz major területén immár 10. 
alkalommal 2009. május 16-én megrendezi az Országos Díjugrató Lovasversenyt, amely már 
„A” és „B” kategóriát is kapott. Kérik a képviselő-testületet, hogy a rendezvény sikere 
érdekében lehetőségeihez mérten előző évi mértékkel azonos 200 ezer forint összeggel 
támogatni szíveskedjen. Aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat  

97/2009. (IV. 28.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Mezőgazdasági 
Szövetkezet által 2009. május 16-án megrendezendő „A” és „B” kategóriás díjugrató 
lovasverseny megtartásához 200.000 forint támogatást nyújt az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetése tartaléka terhére. 
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a Szövetkezet elnökét 
értesítse és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. május 15. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Mezőföld Néptánc Csoport támogatási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez a Pünkösdi 
Fesztivál sikeres megrendezéséhez. Kérik a testületet, hogy lehetőségeihez mérten támogatni 
szíveskedjenek a rendezvényt. Kéri aki 150 ezer forint támogatás megállapításával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat  
99/2009. (IV. 28.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőföld Népi Együttes által 2009. 
május 31-én szervezett néptánctalálkozó költségeinek fedezéséhez 150.000 forint 
támogatást nyújt az Önkormányzat 2009. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az Együttes vezetőjét 
értesítse és a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. május 31. 
 
Alpek János alpolgármester: 
Nem feltételezem, hogy az erőszakos rongálás eredménye a művelődési házi oldalajtónál 
látható sérülés, ezért kérdezem meg, hogy a garanciális javítás meddig és milyen esetekre 
terjed ki? 
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Méhes Lajosné polgármester: 
Köszöni az észrevételt. A kivitelezővel már felvette a kapcsolatot a szükséges intézkedéseket 
a javítások érdekében megteszi. 
 
 
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönve a részvételt, az ülést 20.50 órakor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Méhes Lajosné Nyikosné Katzenberger Erika  
 polgármester                   körjegyző 
 
 
 
 Salamon Lajos      Erős Gábor 
          jegyzőkönyv hitelesítő                                                  jegyzőkönyv hitelesítő 


