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JEGYZŐKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2010. FEBRUÁR 3.-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Pályázatokról tájékoztatás (előterjesztés szóban) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
2.) Egyebek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések: 
13/2010. (II. 3.) számú határozat: Alapi Iskola infrastrukturális fejlesztése pályázat - pályázatírásra 
forrásbiztosítás 

14/2010. (II. 3.) számú határozat: Alapi Iskola infrastrukturális fejlesztése pályázat - tervezői költségvetés 
készítésére forrásbiztosítás 
15/2010. (II. 3.) számú határozat: Alapi Iskola infrastrukturális fejlesztése pályázat benyújtása 
16/2010. (II. 3.) számú határozat: Cecei Tagóvoda infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása 
17/2010. (II. 3.) számú határozat: Integrált Közösségi és Szolgáltató cím elnyeréséhez benyújtott pályázat 
hiánypótlás 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 3.-án 17.00 órai 
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme  
 
Jelen vannak: Méhes Lajosné  polgármester 
 Alpek János  alpolgármester 
 Bölcskei Jenőné  
                            Horváth József                                  
 Salamon Lajos (később érkezik)  
 Szabó János 
 Szopori György  
 Zuppon Andrea települési képviselők 
 
Igazoltan távol:  Erős István 
                            Erős Gábor települési képviselők  
 
Meghívottak: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 Németh Nóra pályázatíró   
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési 
képviselő közül 7 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.  
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Zuppon Andrea és Horváth József 
képviselőket javasolja.  

 
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Zuppon Andrea és Horváth József 
képviselőt – külön határozathozatal nélkül - 7 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 jegyzőkönyvvezető személyét – Kisariné Lukács 
Györgyit külön határozathozatal nélkül – egyhangúan 7 igen szavazattal elfogadta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok 
figyelembevételével.  
 
A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat – külön határozathozatal 
nélkül - 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint 
elfogadta:  
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Napirendi pontok: 
 
1.) Pályázatokról tájékoztatás (előterjesztés szóban) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
2.) Egyebek 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1.) PÁLYÁZATOKRÓL TÁJÉKOZTATÁS  
      Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 
 

a) Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
2010. évben is sor került olyan pályázat kiírása, mely a közoktatási intézmények fejlesztésére 
irányul. 
Megjelent „A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint 
közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó 
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet. A 
rendelet a támogatási igények benyújtása tekintetében 2010. február 15-i határidőt rögzít. A 
támogatási igények benyújtására, a rendelkezésre álló idő így meglehetősen kevés. 
Hivatkozott ÖM rendelet külön vázolja 
- a bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére,  
- közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, illetőleg 
- a közösségi busz beszerzésére benyújtandó pályázatok feltételeit. 
Pályázat benyújtásáról az óvoda, illetőleg az általános iskola fejlesztése tekintetében kellene 
döntést hozni. Támogatásra az óvodát, általános iskolát fenntartó települési önkormányzat, 
intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá Társulás nyújthat be. Miután létrejöttek 
az Intézményfenntartó Társulások, így az óvodák tekintetében Alap Község 
Önkormányzatának az Iskolák tekintetében Cece Község Önkormányzatának kell a pályázatot 
benyújtani, mint az intézményi társulás székhely önkormányzatának.  
Az igényelhető támogatás összege intézményenként maximum 20 millió forint. Egy pályázó 
legfeljebb egy óvodai nevelési vagy egy alapfokú nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmény 
infrastrukturális fejlesztésére pályázhat.  
A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott településeken (240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet) megvalósuló 
fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a, egyébként 80%-a. Önerő a 
benyújtandó pályázatok esetében tehát 10%.  
Pályázat megjelenését követően megtörtént a társult települések polgármestereivel való 
kapcsolatfelvétel. Előzetes tájékoztatás szerint a pályázati lehetőséggel Cece, valamint Alap 
község Önkormányzata kíván élni. Míg Cece Önkormányzata az óvoda fejlesztésére nyújtana 
be pályázatot, Alapon az iskola fejlesztésére lenne célszerű a lehetőséggel élni.  
Alapi Tagiskolában a tervezett felújítás a nyílászárók cseréjére valamint az elmúlt évben 
elmaradt raktárhelyiségből igazgatói iroda kialakítására irányulhatna a pályázat tartalma.   
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A pályázatok során mind Cece, mind Alap önkormányzat maga készíti elő a saját 
intézményére vonatkozó pályázati anyagot, azaz a tervezett felújítást megnevezi, elkészíti 
költségvetését, meghozza a szükséges képviselő-testületi határozatot.  
Történt egyeztetés a pályázati dokumentáció előkészítése, illetőleg a fejlesztés 
megvalósításához szüksége tervezési költségvetés készítése tekintetében.  
Pályázati dokumentáció elkészítésére vonatkozó ajánlat 80 ezer Ft + ÁFA összegű, mely a 
pályázat benyújtását követően lenne esedékes. 
Az iskolára irányuló tervezési költségvetési ajánlat szintén 80 ezer Ft + ÁFA összegű. 
A Cecei Tagóvodára készítendő pályázatot Alap Önkormányzatának kell benyújtani, mint 
gesztor településnek. Egyeztetések alapján a 20 millió forint támogatási igényt Cece 
kihasználná, a szükséges önrészt költségvetése terhére vállalná. Az önrész itt is 10%. 
Ennél a pályázatnál Cece önkormányzata maga készíti elő a saját intézményére vonatkozó 
pályázati anyagot, azaz a tervezett felújítást megnevezi, elkészíti költségvetését, meghozza a 
szükséges képviselő-testületi határozatot.  
 
Horváth József képviselő: 
Megkérdezi, hogy milyen tervezést igényel a felújítás?  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az iroda helyiségnél 2 darab ablak beépítésére lesz szükség, ami homlokzati változást 
eredményez. A pályázathoz nem kell építési engedélyt mellékelni.  
 
Horváth József képviselő:   
Engedélyes tervet két hét alatt nem tud szerezni senki.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A pályázatra irányuló rendelet tervezői költségvetést ír elő.   
 
Horváth József képviselő:  
Elmondja, hogy a pályázat készítő beépíti a költségvetési adatokat a pályázatba, melyeket az 
önkormányzat szolgáltat.  
Szerinte nem kellene kétszer 80 ezer forintot kifizetni, mikor az önkormányzat készítené el a 
költségvetést, s megspórolhatnának 80 ezer forint+ áfa összeget.  
A hivataltól valaki megmérné, hogy milyen és mekkora ablakok vannak, s Sárbogárdon van 
„ablakos” attól lehetne kérni árajánlatot.  
A költségvetés megterveztetése szerinte pénzkidobás, nem tudja, hogy ki szabad-e fizetni.       
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A tervezői költségvetés még nincs meg. Általában úgy működik, hogy a tervezői költségvetés 
együtt fut a tervezéssel. Aki a költségvetést elkészíti, az fogja tervezni is. Célszerű, hogy 
tervezés és a tervezői költségvetés egy kézben legyen. A vállalkozó nem tud olyan pontos 
adatokat szolgáltatni, biztosabb egy tervező. 
 
Horváth József képviselő:  
A tervezésre akár 160 ezer forintot is kifizethetnének. Szerinte egy ablakgyártót kell felhívni, 
és egy árajánlatot kell tőle kérni.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:  
Az infrastrukturális fejlesztésre benyújtandó támogatási igényre vonatkozó ÖM rendelet 
tartalmazza az igényelhető támogatás maximum összegét, mely 20 millió forint. Az 
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igényelhető támogatás összegéből az eszközbeszerzés költsége nem haladhatja meg az 
igényelt támogatási összeg 10%-át. A rendelet ugyanakkor kiköti, hogy nem nyújtható 
támogatás bölcsőde udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására, kerítés építésére és 
javítására, játszótéri eszközök beszerzésére, konyhai eszközök beszerzésére és 
számítástechnikai eszközök beszerzésére. A cél a pályázat benyújtásával az, hogy annak 
tartalma támogatható legyen.  
Első változat szerint a 20 millió összegű támogatási igény kihasználásának céljából felmerült 
az a variáció, hogy az iskolára benyújtandó pályázat tartalmazzon eszközbeszerzést is. Miután 
azonban a nyílászárók cseréje talán fontosabb megítélés alá esik, így maradt az az alternatíva, 
hogy a nyílászárók beépítésén túl a fennmaradó támogatási igény esetlegesen az igazgatói 
iroda kialakítására is irányulhatna, miután az eszközbeszerzésre igen szűk lehetőségeket 
szabott a pályázatkiíró.  
Hivatkozott ÖM rendelet tartalmazza, hogy a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati adatlap 
infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot 
eszközbeszerzésnél, illetőleg tervezői költségvetést építési beruházásnál.  
Tekintettel arra, hogy kedvező elbírálás esetén a kivitelezés megvalósítása közbeszerzési 
eljárás lefolytatását vonja maga után; célszerű lenne már a pályázat benyújtásának 
alátámasztásaként olyan tervezői költségvetést készíteni, mely a később elvégzendő 
feladatoknak is kellő alapja lehet. A támogatás elnyerése esetén a pályázat megvalósítását 
2011. júliusáig le kell bonyolítani. Ha a pályázat nyer, az építési engedély iránti kérelmet el 
kell készíteni, be kell nyújtani illetőleg dönteni szükséges a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról. Időközben az oktatásnak az épületben folynia kellene, hiszen a beruházás 
megvalósítása vélhetően időben a nyári szünettel nem esik majd egybe.  
 
Horváth József képviselő:  
A tavaly is 125 ezer forint + áfát fizettek ki a tervezőnek. Most adjanak 160 ezer forint + áfát. 
Nem olyan sok az.  
Sok pályázatot úgy írnak ki, hogy akkor kell fizetni, ha nyert a pályázat.  
A közbeszerzésnél az, aki az árajánlatot adja, nem vehet részt, nem pályázhat a kivitelezésre.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ebben a pályázati kiírásban nincs lehetőség arra, hogy elszámolásra kerüljön a pályázatírás 
költsége. Közbeszerzéssel foglalkozó szakértőre hivatkozással elmondja, hogy már nem 
előírás az, hogy az árajánlatot adó nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban. Példaként 
említi a Kistérségnél a szociális ellátást szolgáló épületek tekintetében lebonyolított 
közbeszerzési eljárást.  
 
Horváth József képviselő: 
Addig nincs gond, míg a másik pályázó meg nem támadja.  
Minden ablak egyforma. Sárbogárdon adnának egy árajánlatot a bediktált méretekre, hogy 
mennyibe kerülne, nem kellene megterveztetni, és fizetni érte.  
A pályázatra 20 millió forint van. Jó, ha a felét meg is ítélik az önkormányzatnak.  
Szerinte, ha a pályázati kiírásban nincs az, hogy nem kell engedélyeztetési terv, akkor ne 
kínlódjon senki vele.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:  
Az infrastrukturális pályázat kiírásával egy költségvetéssel kapcsolatban tartott tájékoztatón 
hangzott el az a cél, hogy az önkormányzatokat ezzel a konstrukcióval gyorsan támogatni 
tudják, kisebb problémáik megoldására eszköz lehet a pályázat benyújtása. A költségvetési 
törvény 5. számú mellékletében meghatározták az erre a célra elkülönített pénzösszeget. A 
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pályázat nem utófinanszírozott, hanem előre, a támogatási szerződés megkötését követően 10 
munkanapon belül a Magyar Államkincstáron keresztül kerül folyósításra a támogatás 
összege.  A pályázó felelőssége persze az, hogy a támogatás felhasználásának idejére minden 
dokumentummal rendelkezzen, ami a beruházás kivitelezéséhez szükséges. 
A pályázat benyújtása során hiánypótlásra lehetőség nyílik.  
 
Bölcskei Jenőné képviselő:  
Megkérdezi, hogy csak a nyílászárók cseréjére lehet beadni a pályázatot, például 
fűtéskorszerűsítésre nem? 
 
Salamon Lajos képviselő 17. 26 órakor megérkezik a tárgyalóterembe, így a jelenlévő 
települési képviselők száma 7 főről 8 főre változik.   
          
Méhes Lajosné polgármester: 
Rangsorban elsőként a nyílászárók cseréjét tartaná fontosnak. Az igényelhető támogatási 
összegbe a nyílászárók cseréje, illetőleg a fűtéskorszerűsítés nem férne bele. A pályázatíró is 
megerősítette abban, hogy a pályázathoz tervezői költségvetést és nem árajánlatot kell 
becsatolni, javasolja, hogy ezek alapján hozzon döntést a képviselő-testület. Az iskolára 
benyújtandó pályázat keretében – a nyílászárók cseréjén és az igazgatói iroda kialakításán túl 
– az akadálymentesítés egy eleme is megvalósulhatna, mely plussz pontot jelent az 
elbírálásnál.  
Elhangzottak alapján ismerteti határozati javaslatait (pályázat elkészítése, tervező költségvetés 
készítése, Alapi Iskolára benyújtandó pályázat, Cecei Tagóvodára benyújtandó pályázat 
tekintetében), melyekről a képviselő-testület külön-külön szavazással alábbi döntéseket hozta.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a pályázat elkészítésére irányuló határozati 
javaslat tekintetében 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
13/2010. (II. 3.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, 
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről” szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet szerint meghirdetett felhívásra. A 
Cecei Általános Iskola Alapi Tagintézménye infrastrukturális fejlesztésére 
benyújtandó pályázati dokumentáció elkészítésével Németh Nórát az ÚTÉP-TRADE 
Kft. képviseletében (8121 Tác, Gorsiumi u. 10.) bízza meg 80.000 Ft+ÁFA díj 
meghatározásával, annak forrását az Önkormányzat 2010. évi költségvetése 
felhalmozási kiadásai terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az érintetett értesítse, 
s a pályázati dokumentáció elkészíttetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz csatolandó tervezői 
költségvetés készítése tekintetében 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alap Község Önkormányzat 
14/2010. (II. 3.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, 
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről” szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet szerint meghirdetett felhívásra. 
A Cecei Általános Iskola Alapi Tagintézménye infrastrukturális fejlesztésére 
benyújtandó pályázat előkészítéséhez szükséges tervezői költségvetés elkészítésére 
Édes Szilárd Mérnöki Irodája (8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 20.) ajánlatát 
80.000 Ft+ÁFA összegért elfogadja, annak forrását az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetése felhalmozási kiadásai terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a tervezőt értesítse, s 
a pályázati dokumentáció elkészíttetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola Alapi 
Tagintézménye infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázat tekintetében egyhangúan 
8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alap Község Önkormányzat 
15/2010. (II. 3.) számú határozata 

 
I. Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok 
beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó 
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 1/2010. (I. 19.) 
ÖM rendelet (továbbiakban: ÖM rendelet) szerint meghirdetett felhívásra 
a Cecei Általános Iskola Alapi Tagintézménye (7011 Alap, Béke u. 12.) 
infrastrukturális fejlesztésére 19.361.793 forint támogatási igény 
megjelölésével. 

II. Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat 
keretében benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 21.513.104 forint 
összegben vállalja, melyhez szükséges önerőt, 2.151.310 forintot az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetése felhalmozási kiadásainak terhére 
biztosítja. 

III. Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a 
feladatellátási helyet nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény 
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.  
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IV. Az ÖM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot Cece-Alap-
Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 
székhelytelepülése, azaz Cece Nagyközség Önkormányzat, mint az 
intézmény székhelytelepülése nyújtja be.  
A pályázat a tagintézmény – 7011 Alap, Béke u. 12. – infrastrukturális 
fejlesztésére irányul.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges információkat a pályázatot benyújtó Cece Nagyközség 
Önkormányzata részére adja meg. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. február 15. 
 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cecei Tagóvoda infrastrukturális 
fejlesztésére benyújtandó pályázat tekintetében egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 

Alap Község Önkormányzat 
16/2010. (II. 3.) számú határozata 

 
I. Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok 
beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó 
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 1/2010. (I. 19.) 
ÖM rendelet (továbbiakban: ÖM rendelet) szerint meghirdetett felhívásra 
az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Cecei Tagóvodája (7013 
Cece, Deák Ferenc u. 35.) infrastrukturális fejlesztésére 20.000.000 forint 
támogatási igény megjelölésével. 

II. Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület, mint az ÖM rendelet 
szerint pályázat benyújtására jogosult Intézményfenntartó Társulás 
székhelytelepülése vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges 
10% önrészt 2010. évi költségvetésében biztosítja.  
A pályázat kedvező elbírálása esetén Alap Község Önkormányzata és Cece 
Község Önkormányzata a pályázat megvalósításához szükséges önrész 
biztosítása, a tervezett infrastrukturális fejlesztés megvalósítása 
tekintetében – Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló 
megállapodás 6.5 pontjára hivatkozással – megállapodást kötnek, miután 
Cece Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánította azon 
szándékát, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önrészt Cece 
Nagyközség Önkormányzat 2010. évi költségvetésében vállalja.   

III. Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a 
feladatellátási helyet nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény 
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.  
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IV. Az ÖM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot Alap-
Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 
székhelytelepülése, azaz Alap Község Önkormányzat, mint az intézmény 
székhelytelepülése nyújtja be.  
A pályázat a tagintézmény – 7013 Cece, Deák Ferenc u. 35. – 
infrastrukturális fejlesztésére irányul.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásáról, fenti nyilatkozatok pályázatban történő megtételéről gondoskodjon.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. február 15. 
 

 
b) IKSZT pályázat 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. évben pályázat benyújtásáról döntött az 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerésére. A pályázathoz szükséges előkészítő 
munkálatok, intézkedések megtörténtek, a pályázat benyújtásra került.  
2009. évben a pályázatot koordináló irányító szervezet tájékoztatta az Önkormányzatot a cím 
elnyeréséről. 
A pályázat további viteléhez az Önkormányzat hiánypótlási felhívást kapott. A pályázati 
anyagban szükséges dokumentációkhoz kérik a képviselő-testület határozatát, mely megjelöli, 
hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató cím elnyerését mely épülete, ingatlana tekintetében 
kéri. Ismerteti a határozati javaslatot, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat 
17/2010. (II. 3.) számú határozata 

 
I. Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évben pályázatot nyújtott be 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által az Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Cím elnyerésére kiírt, IKSZT/2008/1. kódjelű pályázati felhívásra. 
 
II. A pályázati felhívásra benyújtott IKSZT/2008/1-0263 pályázati azonosító 
számmal nyilvántartott pályázat alapján Alap Község Önkormányzat Képviselő-
testülete kinyilvánítja, hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Cím elnyerésére 
benyújtott pályázata a Községi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képviselő, 
Alap belterület 598/1 helyrajzi számú, kultúrház művelési ágú ingatlanára irányult, 
mely megegyezik az Alap, Fő u. 164. cím alatt található ingatlanával. 
 
III. Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról és 
jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul vette és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázat további viteléhez a hiánypótlásban megjelölt 
dokumentumok beszerzéséről, csatolásáról; a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.  
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Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

c) TIOP pályázat 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a még 2007. évben az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez az iskolarendszerű 
oktatás informatikai fejlesztésére benyújtott pályázat lebonyolítása is nehézkesen megy. A 
minisztérium két közbeszerzési eljárást is lebonyolított, de egyik sem volt sikeres, ezért az 
önkormányzatoknak leadták közbeszereztetni. E tekintetben jelenleg az egyeztetések folynak.  
 
 

2.) EGYEBEK  
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Polgárőr Egyesület részére az elmúlt évben átutalásra nem 
került kétszázezer forint jelenleg kerül folyósításra, miután a polgárőrség vezetője azzal a 
kéréssel kereste meg, hogy az összegre most szükségük lenne.  
Egyebek napirendi pont keretében tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy 2010. február 
2.-án Székesfehérváron tartotta Közgyűlését a Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rt. 
A Közgyűlésen sor került a részvények átadására. A Közgyűlésen elhangzott, hogy Vácott 
szemétégetőt szeretnének létrehozni, de sok polgármester nem egyezett bele az építésbe. 
Negatív megkötésekkel akarják ezt a szándékot megvétózni.  
 
 
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17.50 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 Méhes Lajosné Nyikosné Katzenberger Erika  
  polgármester               körjegyző 
 
 
 
 
                Zuppon Andrea           Horváth József  
            jegyzőkönyv hitelesítő                                                      jegyzőkönyv hitelesítő 
 
    


