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JEGYZŐKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2010. MÁRCIUS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
 
Napirendi pontok: 
1.) Beszámoló Alap Község Vízművének 2009. évi üzemeltetési tapasztalatairól, 2010. évi 
vízdíj megállapítása, üzemeltetési szerződés módosítása 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Farkas Tamás közmű-üzemeltetési igazgatóhelyettes 
2.) Beszámoló Alap község 2009. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendőrkapitány 
      Badics Zsolt körzeti megbízott 
3.) Alapi Polgárőr Egyesület 2009. évi szakmai beszámolója, 2010. évi tervei 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Szalai Csaba Alapi Polgárőr Egyesület elnöke 
4.) Alap Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
5.) Helyi kitüntetés és elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
rendelet elfogadására javaslat 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
6.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadására javaslat 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
7.) Egyebek  
 
 

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések: 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete az ivóvíz 
díjának megállapításáról 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete helyi 
kitüntetés és elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi 
iparűzési adóról 
40/2010. (III. 29.) számú határozat: AQUAPLUS Kft. beszámolójának elfogadása 
41/2010. (III. 29.) számú határozat: AQUAPLUS Kft.  üzemeltetési szerződés módosítása – döntés 
elnapolásának elutasítása 
42/2010. (III. 29.) számú határozat: AQUAPLUS Kft. üzemeltetési szerződés módosítására  
43/2010. (III. 29.) számú határozat: Alap Község 2009. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámoló elfogadása 
44/2010. (III. 29.) számú határozat: Alapi Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadása 
45/2010. (III. 29.) számú határozat: Alap Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása   
46/2010. (III. 29.) számú határozat: Intézményekbe beiratkozás időpontjának meghatározása  
47/2010. (III. 29.) számú határozat: Általános Iskolában az azonos korúak napközis csoportban történő ellátása 
feltételeinek biztosítása 
48/2010. (III. 29.) számú határozat: Általános Iskola – fák veszélyeztetettségének felmérése  
49/2010. (III. 29.) számú határozat: Fűkasza beszerzésére forrásbiztosítás 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-én 17.00 órai 
kezdettel tartott soron következő nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme 
 
Jelen vannak: Méhes Lajosné  polgármester 
 Alpek János  alpolgármester  
                            Erős István 
                            Erős Gábor  
 Salamon Lajos  
 Szabó János  (később érkezik) 
 Szopori György  
 Zuppon Andrea települési képviselők 
 
Igazoltan távol:  Bölcskei Jenőné 
 Horváth József                                 települési képviselők 
   
Meghívottak: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
       Farkas Tamás közmű-üzemeltetési igazgatóhelyettes AQUAPLUS Kft. 

                 Halász Petra üzemviteli vezető AQUAPLUS Kft. 
                            dr. Ozsváth Zsolt r.alezredes, rendőrkapitány Sárbogárdi Rendőrkapitányság 
       Badics Zsolt körzeti megbízott Sárbogárdi Rendőrkapitányság 

     Szalai Csaba Alapi Polgárőr Egyesület elnöke 
           Encziné Végh Judit Alapi Polgárőr Egyesület 
 
 
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 Alpek János és Salamon Lajos 
képviselőket javasolja.  
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Alpek János és Salamon Lajos 
képviselőt 7 igen egyhangú 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 – 7 igen egyhangú szavazattal tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok 
figyelembevételével.  
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A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat – külön határozathozatal 
nélkül - 7 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak 
szerint elfogadta:  
 
Napirendi pontok: 
1.) Beszámoló Alap Község Vízművének 2009. évi üzemeltetési tapasztalatairól, 2010. évi 
vízdíj megállapítása, üzemeltetési szerződés módosítása 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Farkas Tamás közmű-üzemeltetési igazgatóhelyettes 
2.) Beszámoló Alap község 2009. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendőrkapitány 
      Badics Zsolt körzeti megbízott 
3.) Alapi Polgárőr Egyesület 2009. évi szakmai beszámolója, 2010. évi tervei 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Szalai Csaba Alapi Polgárőr Egyesület elnöke 
4.) Alap Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
5.) Helyi kitüntetés és elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
rendelet elfogadására javaslat 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
6.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadására javaslat 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
7.) Egyebek  
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

 
 

1.) BESZÁMOLÓ ALAP KÖZSÉG VÍZMŰVÉNEK 2009. ÉVI 

ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATAIRÓL, 2010. ÉVI VÍZDÍJ 

MEGÁLLAPÍTÁSA, ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Farkas Tamás közmű-üzemeltetési igazgatóhelyettes 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszönti a tanácskozási joggal meghívottakat. Az előterjesztést a Képviselők a meghívóval 
együtt megkapták.  
A szolgáltató által készített előterjesztés tartalmazza a 2009. évi üzemeltetési tapasztalatokat, 
továbbá felvázolja a 2010. évi vízdíj mértékére tett javaslatot. 
A napirendi pont keretében döntést kell hozni a beszámoló elfogadásáról határozatban, 
rendeletben kell meghatározni a 2010. április 1-jétől érvényes vízdíj mértékét. 
A képviselők a napirendi pont keretében megkapták az üzemeltetési szerződés módosítására 
irányuló tervezetet, mely tartalma elfogadásáról határozatban szükséges dönteni.  
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Alpek János alpolgármester: 
Megkérdezi a közmű-üzemeltetési igazgatóhelyettestől, hogy az elmúlt évben is az volt a 
gyakorlat, hogy a bérminimumhoz volt a díjkalkuláció kiszámolva?  
 
Farkas Tamás közmű-üzemeltetési igazgatóhelyettes: 
Igen, nem tévesztendő össze a bérminimum a minimálbérrel.  
Mindig is az aktuális bérminimumhoz voltak igazítva az árak.  
 
Erős István képviselő:  
A vízdíjszerződést Tóth István akkori polgármester kötötte. Volt róla szó, hogy módosítva 
lesz. Nem azt mondja, hogy az AQAPLUS Kft. képviselői potyára utaztak, de a régi 
szerződést át kellene nézni. Nem csak a vízdíjat, hanem a szemétdíjat is. Szerinte nem is 
biztos, hogy kellene módosítani.  
 
 
Szabó János képviselő megérkezik, a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 7 főről 8 
főre változik. 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A megállapodás módosítására irányuló tervezetet a képviselők a kiküldött anyaggal 
megkapták, a napirendi pont részét képezi az üzemeltetési szerződés módosítása. A módosítás 
egyeztetése az AQAPLUS Kft munkatársaival megtörtént és a közös módosítási tervezet 
került kiküldésre a képviselő-testületi tagoknak, meglátása szerint a módosítás további 
halasztása nem indokolt.  
Miután egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki az AQAPLUS Kft 2009. évi 
üzemeltetési tapasztalatairól szóló beszámoló tartalmával egyetért, az, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
  
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
40/2010. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az AQUAPLUS Kft. „Alap község 
vízművének 2009. január-december közötti időszak üzemeltetési tapasztalatairól, és a 
2010. évi vízárról” szóló beszámolójának tartalmát elfogadta.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a szolgáltatót értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. április 30.  
 

Méhes Lajosné polgármester:  
Az előterjesztéshez csatolt rendelettervezet a szolgáltató által javasolt vízdíj megállapítására 
tesz javaslatot. Kéri, aki a rendelettervezet tartalmát elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
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Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
az ivóvíz díjának megállapításáról 

 
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Erős István képviselő:  
Szerinte a szerződéssel kapcsolatos napirendi pontot tegyék át másik ülésre.  
 
Alpek János alpolgármester:  
Megkérdezi, hogy a képletet lehet-e módosítani? Ha nem lehet, akkor nincs miről 
beszélni, nincs semmi értelme.  
 
Farkas Tamás közmű-üzemeltetési igazgatóhelyettes 
Az üzemeltetési szerződésben tisztázva lettek, hogy mi az üzemeltető és mi az üzembetartó 
feladata. 1995-ben az akkori tapasztalatok, jogszabályok alapján készült el a szerződés. A 
tapasztalatok és az azóta változott jogszabályok alapján került átdolgozásra. Az ivóvízművet 
továbbra is úgy üzemeltetik, mint előtte. Módosítani akkor tudják, ha az eredeti szerződés 
határideje lejár, ekkor lehet új alapokra helyezni a vízdíj megállapítás módját. A képletes 
megoldás és az elszámolásos megoldás létezik. Azért választotta az akkori képviselő-testület a 
képletes megoldást, mert nincs semmi kockázat benne. Elképzelhető, hogy van nyereség, de 
az is lehet, hogy veszteséges az adott év. A képletes megoldásnál nincs mérlegelési lehetőség, 
itt kötve van a kéz. Bármi tönkremegy a vállalkozóé a javítási költség. Az elszámolásnál 
minden ki lenne számlázva az üzemeltetőnek. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy bármikor áll 
rendelkezésre, eljön, és válaszol a képviselő-testületi tagok kérdésére.  
 
Zuppon Andrea képviselő:  
Mi a különbség a két szerződés között?  
           
Farkas Tamás közmű-üzemeltetési igazgatóhelyettes 
Sok minden bele került a tervezetbe.  
Például a munka törvénykönyve meghatározza a munkavállaló bérét. Eddig is így történt, de 
nem volt a szerződésben leszabályozva.  
Eddig általánosságban voltak meghatározva a jogok és kötelességek, most jobban kitűnik, 
hogy mi a megbízott, és mi a megbízó feladata.  
 
Alpek János alpolgármester:  
Ha nem tudják a képletet változtatni, akkor szerinte ezzel nem kell foglalkozni, nem kell új 
köröket futni.  
   
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy pontosításra kerültek az előzőekben képviselő-testületi üléseken elhangzott 
kérdések is. A mostani szerződés is 2015. évig szól. Benne van az is, ha a testület úgy dönt, 
hogy felmondja a szerződést, akkor ezt is megteheti, sok egyéb más pontosításokkal. Miután 
képviselői javaslat hangzott el az elnapolás tekintetében, kéri, hogy aki az üzemeltetési 
szerződés tervezett módosításával kapcsolatban a döntés elnapolásával egyetért az 
kézfelemeléssel szavazzon.  
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
41/2010. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alap Község Önkormányzata, 
valamint az AQUAPLUS Kft. között 1995. szeptember 1-jén létrejött üzemeltetési 
szerződés módosítására vonatkozó döntés elnapolására irányuló javaslatot elutasította.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Kéri, hogy aki a kiküldött tartalom szerint az üzemeltetési szerződés módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
42/2010. (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Alap Község 
Önkormányzata, valamint az AQUAPLUS Kft. között 1995. szeptember 1-jén létrejött 
üzemeltetési szerződés módosítására előkészített szerződéstervezetet, melynek tartalmát 
előterjesztés szerint elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a 
szerződő felet értesítse, valamint az üzemeltetési szerződés módosítása tekintetében 
előterjesztett dokumentumot aláírja. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

2.) BESZÁMOLÓ ALAP KÖZSÉG 2009. ÉVI BŰNÜGYI, 
KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendőrkapitány 
      Badics Zsolt körzeti megbízott 
 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy nagy örömmel vette, hogy a képviselő-testületi ülésen köszöntheti dr. 
Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendőrkapitány.  
 
dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendőrkapitány: 
Ismerteti rövid életútját, amit az előző ülésen tudomásul vett a képviselő-testület. Írásban 
előterjesztett beszámolót pár mondattal kívánja kiegészíteni.  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy sajnálatos módon az elmúlt években megnőtt, 
nagyobb figyelmet kapott a családon belüli erőszak Elmondja, hogy a tapasztalatok alapján 
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még inkább figyelmet kell fordítani a megelőzésre, folyamatosan kapcsolatot kell tartani az 
oktatási intézményekkel, szükség esetén büntetőeljárást kell kezdeményezni. Új intézmény a 
távoltartás jogintézménye, melynek értelmében a bíróság dönt, hogy a távoltartást 72 órát 
követően fenntartja-e vagy sem.  
Fontosnak tartja, hogy a Rendőrkapitánysághoz tartozó 15 településen van körzeti megbízott.  
A rendőrségi állományból 17 fő rendőrhiánnyal teljesítenek szolgálatot. Április 1-jétől 10 fő 
fiatal rendőr érkezik a Sárbogárdi Rendőrkapitányságra.  
A jogszabályi változások, az objektív felelősség, a gyorshajtás, az ittas vezetés, a kerékpáros 
és a gyalogos közlekedés nagyobb számú ellenőrzése ellenére az utakon több ember halt meg 
mint az előző évben, súlyos sérülést is több ember szenvedett. Tapasztalat, hogy a közúti 
közlekedésben a kerékpárosok és a gyalogosok aránya is megnőtt.  
Általában a főútvonalakon folyik az ellenőrzés. Jellemző az ittasság. Jelentős előrelépést 
jelent, hogy két, modern sebességmérője is van a kapitányságnak.  
 
Alpek János alpolgármester:  
Köszönetét fejezi ki a Kapitány Úr felé, hogy a képviselő-testület megismerhette, mód nyílt 
arra, hogy bemutatkozhat. A település civil szervezete a polgárőrség, mely meglátása szerint 
több odafigyelést érdemelne. 
 
dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendőrkapitány:             
Az Alapon működő polgárőrség nagyon jó csapat, jól működik. Megköszöni valamennyi 
polgárőr önzetlen segítségét, azt a munkát, amellyel segítik a rendőrség tevékenységét.  
A település körzeti megbízottja több feladatot is ellát. Ő rendelkezik olyan szolgálati ebbel, 
mely tekintetben rendszeres segítségkérés érkezik a megye egész területéről. A megyében 
összesen három rendőrkutya van. Ebből általában kettő beteg, és ezért nagyon sok helyre 
viszik a Sárbogárdon lévő kutyát helyszínelni, az egész megyébe. Büszke, hogy tudnak ilyen 
szolgáltatást adni. Ügyeleti szolgálatnál két település tartozik a körzeti megbízotthoz. 2010. 
év elején figyeltek fel arra, hogy Alsószentivánon erőteljesebb betöréssorozatok voltak, ezért 
fokozottabb ellenőrzést állítottak fel Sárosd és Alsószentiván tengelye között. Autóval 
többször is jelen van a rendőrség a két településen.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Megköszöni a szóbeli kiegészítést. Kéri a képviselőket, aki Alap Község 2009. évi bűnügyi, 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló tartalmát elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
    
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
43/2010.  (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Beszámoló Alap Község 2009. évi 
bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről” szóló előterjesztést megismerte és annak tartalmát 
elfogadta. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a 
Rendőrkapitányság vezetőjét értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. április 29. 
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3.) ALAPI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2009. ÉVI SZAKMAI 

BESZÁMOLÓJA, 2010. ÉVI TERVEI 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Szalai Csaba Alapi Polgárőr Egyesület elnöke 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszönti az Alapi Polgárőr Egyesület képviselőjét. A napirendi pont tekintetében a 
képviselők az előterjesztést megkapták. 
Megköszöni a Polgárőrség 2009 évben végzett odaadó munkáját, a rendezvények, a 
helyszínek biztosítását. 40 fővel működik tudomása szerint jelenleg az Egyesület. Különböző 
feltételek kellenek most már ahhoz, hogy valaki az egyesület tagja lehessen.  
Egymásra vannak utalva a munkában a polgárőrség és a rendőrség. Többször érkezik jelzés a 
településre érkező alkalmi árusokkal kapcsolatban, ezekre különös figyelemmel vannak mind 
a polgárőrök, mind a településőrök.  
 
Salamon Lajos képviselő:  
A polgárőrség beszámolójában a 2010-as év mínusszal van tervezve. Miből fogják a 
különbözetet pótolni? A ruha költségén meglenne a hiány. Pályázatokat is adhatna be a 
polgárőrség.  
 
dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendőrkapitány: 
A 2010. évben több millió forintot különítettek el a központi költségvetésben. Azt kell 
megtalálni, hogy milyen módon, milyen célból szeretne pályázni az Egyesület.  
 
Szalai Csaba Alapi Polgárőr Egyesület Elnöke: 
Elmondja, hogy folyamatban van már egy pályázat, amiből már 200 ezer forintot meg is 
kaptak, s később még 200 ezer forintot utalnak át. A hiány máris megvan.  
 
Alpek János alpolgármester:  
Szerinte a polgárőr beszámolót a készítők vékonyra szabták. Nem írták bele, hogy sokan a 
saját gépjárművüket használják, így is hozzájárulnak az érintettek a szervezet működéséhez. 
Sok betörés meghiúsult, ez is az Ő érdemük.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, aki az „Alapi Polgárőr Egyesület 2009. évi 
szakmai beszámolója 2010. évi tervei” című előterjesztést elfogadja, az kézfelemeléssel 
szavazzon.                     
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat 

44/2010.  (III. 29.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Alapi Polgárőr Egyesület 2009. évi 
szakmai beszámolója s 2010-es tervezete” címet viselő előterjesztést megismerte és 
annak tartalmát elfogadta. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület 
Elnökét értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. április 29. 
 
 
dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendőrkapitány, Badics Zsolt körzeti megbízott Szalai Csaba 
Alapi Polgárőr Egyesület Elnöke, és Encziné Végh Judit 18 óra 20 perckor távoztak az 
ülésteremből.  
 
 

4.) ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI 

TERVE 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták. A közbeszerzési terv a 
folyamatban lévő pályázatok, jelenlegi információk alapján került összeállításra.  
Kéri az esetleges kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester 
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
45/2010.  (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete – „a közbeszerzésekről” szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény 5.§. (1) bekezdése alapján – Alap Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét 
alábbi tartalommal állapítja meg:  

 

I. 
 

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

2. Közbeszerzési eljárás tárgya:  
Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézményben étkeztetés 
biztosítása  

3. Közbeszerzés jellege illetve kategóriája:  
Szolgáltatás megrendelése 

4. A közbeszerzés becsült értéke: 
bruttó összege: 19.000.000 forint 
nettó összege: 15.200.000 forint 

5. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdése: 
2010. május hó 
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II. 
 

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

2. Közbeszerzési eljárás tárgya:  
Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott tagintézmény infrastrukturális 
fejlesztése  

3. Közbeszerzés jellege illetve kategóriája:  
Építési beruházás 

4. A közbeszerzés becsült értéke: 
bruttó összege: 20.000.000 forint 
nettó összege: 16.000.000 forint 

5. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdése: 
2010. 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: 19.000.000 forint 
nettó összege: 15.200.000 forint 

5. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdése: 
2010. augusztus hó 
 

IV. 
 

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

2. Közbeszerzési eljárás tárgya:  
Alapi orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése  

3. Közbeszerzés jellege illetve kategóriája:  
Építési beruházás 

4. A közbeszerzés becsült értéke: 
bruttó összege: 23.150.000 forint 
nettó összege: 18.520.000 forint 

5. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdése: 
2010. augusztus hó 

 
Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a 
Közbeszerzési Terv közzétételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző  
Határidő: 2010. április  6. 
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5.) HELYI KITÜNTETÉS ÉS ELISMERŐ CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS 

ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET 

ELFOGADÁSÁRA JAVASLAT 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták. 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:  
Az előterjesztéshez csatolt rendelettervezet a megelőző előterjesztés kapcsán érkezett 
javaslatokat figyelembe véve készült. A rendelet felépítése más, mint az eddig megszokott, 
miután 2010. március 1-jétől hatályba lépett az előterjesztésben is hivatkozott 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet.   
Előterjesztés felvázolja a szabályozás indokait, a javaslatok figyelembevételének lehetőségét 
és módját.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a „helyi kitüntetés és elismerő cím 
alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló rendelet elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.  
          
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete 

helyi kitüntetés és elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
 

6.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSÁRA 

JAVASLAT 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az előterjesztést és a rendelettervezetet a képviselők megkapták. A rendelet elfogadása a 
helyi adó mértékében változást nem hoz, de összhangba kerül magasabb szintű jogszabályok 
elvárásaival.  
Miután kérdés, hozzászólás nincs, kéri a rendelet elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 
 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
 

7.) EGYEBEK 
 
 

a) Iskolai, óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A képviselő-testületi hatáskör az iskolai és az óvodai beiratkozás idejének magállapítása. 
Javasolja, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménybe a beiratkozás 
időpontját a Képviselő-testület 2010. április 21-22., a Cecei Általános Iskola Alapi 
Tagintézményében a beiratkozás időpontját 2010. április 19.-ben jelölje meg.  
Aki a fenti javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
46/2010.  (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde intézménybe a beiratkozás időpontját 2010. április 21-22. időtartam szerint 
jelöli meg.  
A Cecei Általános Iskola Alapi Tagintézményében a beiratkozás időpontja: 2010. április 
19. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény, tagintézmény vezetőjét 
értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. április 6. 
 
 

b) Egész napos oktatás  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A 2010/2011-tanév előkészítése végett a költségvetés tervezetének készítésekor jelezte, hogy 
a szülők tájékoztatása érdekében szükséges mielőbb dönteni, mely oktatási formát kívánja a 
képviselő-testület bevezetni a leendő első osztályosoknak, és a második osztályosoknak. 
Iskola ebben a témakörben előzetes tájékozódást (felmérést) végzett a szülők körében. 
A felmérés eredménye: 
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1. osztály: 19 fő jelezte beíratási szándékát, ebből 
14 fő egész napos oktatási forma, vagy azonos korúak napközis 
csoportjába szívesen íratná gyermekét 5 fő nem tart igényt a 
délutáni foglalkozásra, de nem zárkózik el a lehetőségtől. 

2. osztály a  j ó  tapasztalatok alapján 100%-ban igényelné a jelenleg alkalmazott 
oktatási forma fenntartását. 

A tantestület szakmai szempontokat figyelembe véve, valamint az egy éves tapasztalat alapján 
javasolja legalább 1-2. osztályban az egész napos iskolai forma megszervezését. 
 
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető:  
Elmondja, hogy a tavalyi felmérési arány sokkal rosszabb volt.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja az első és második osztályban az egész napos 
oktatás megszervezését, azonos korúak napközis csoportban való ellátásával, egy fő plusz 
pedagógusra lesz szükség. A foglalkoztatásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy ez az iskola 
költségvetésében minél kevesebb költséget vonjon maga után.  
Ismerteti a határozati javaslatot, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
47/2010.  (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola Alapi 
Tagintézményében (7011 Alap, Béke u. 12.) a 2010/2011. tanévtől kezdődően a szülők 
igénye alapján biztosítja az azonos korúak napközis csoportban történő ellátásának 
feltételeit az első és a második évfolyamon.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt, 
tagintézményvezetőt értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. április 10. 
 
 

c) Tájékoztató az iskola udvarán lévő fák állapotáról 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az intézményben a fák nagyon kiöregedtek, veszélyesek. Megoldást kell 
találni arra, hogy hogyan biztosítható szakszerűen a fák kivágása, melyek kivágására van 
szükség és mi módon valósuljon meg a kivágott fák helyébe újak ültetése. Kéri a Képviselő-
testület felhatalmazását az iskola udvarán lévő fák állapotának felméréséhez, melynek 
eredményéről a későbbiekben még tájékoztatást nyújt. Kéri aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Alap Község Önkormányzat 
48/2010.  (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a Cecei Általános Iskola Alapi Tagintézményének (7011 Alap, 
Béke u. 12.) udvarán lévő fák veszélyeztetettsége érdekében felmérést készítessen. A 
fák állapotáról, a szükséges kivágásokról és a további teendőkről a felmérés 
eredménye függvényében tájékoztassa a testületet. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

d) Fűkasza vásárlása 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Mint ismert a képviselők előtt az elmúlt évben ellopták az önkormányzat tulajdonában lévő 
főnyírókat. Az eszközökre biztosítással az önkormányzat rendelkezett, a biztosítóval az 
ügyintézés megtörtént. Szükséges lenne az eszközök pótlására, így kéri a Képviselő-
testületet, hogy a település közterületeinek gyommentesítése érdekében legfeljebb bruttó 300 
ezer forint forrást biztosítson az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tartaléka terhére 
fűkasza beszerzésére. Kéri, aki egyetért, szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
49/2010.  (III. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a település közterületeinek 
gyommentesítése érdekében fűkasza beszerzésére az önkormányzat 2010. évi 
költségvetése tartaléka terhére legfeljebb bruttó 300.000 forint forrást biztosít.  
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az eszközök beszerzéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. június 30. 
 
 

e) Tájékoztató két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az év elején mód nyílt arra, hogy az Óvoda konyhájának szakhatósági előírásoknak való 
megfelelése biztosítása érdekében támogatási kérelmet nyújtson be a Paksi Atomerőmű 
közreműködését kérve. A támogatási kérelem eredményeképpen a Zrt. egy háromtagú 
bizottságot küldött ki a helyszínre, akik megismerték és felmérték a konyha állapotát. A 
támogatást nyújtó Kft. az Alap Községért Közalapítvány támogatásáról döntött, melynek 
forrását a konyha szakhatósági előírásoknak való megfelelése érdekében szükséges felújítási 
munkálatokra és  eszközbeszerzésre kell fordítani. A támogatás összege 5 millió forint.  
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Továbbiakban tájékozatja a Képviselő-testületet az alábbiakról: 
- Az általános iskola megrendezi az Arany László napokat (ismerteti a jegyzőkönyvhöz 

csatolt iskolától érkezett levél tartalmát) 
- A mai napig folyamatban van az iskolák modern digitális taneszközökkel való 

felszerelésére benyújtott TIOP pályázat. 2008. óta két közbeszerzést írt ki a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség, de mindkét eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani. A 
pályázattal kapcsolatos további ügyvitelt a Cecei Általános Iskola végzi a 
tagintézménnyel kapcsolatban is.  

- Falunap szervezésére volt lehetőség pályázat benyújtására, a pályázati kiírás szerint 
önerőt a pályázóknak vállalni nem kellett. A pályázat a rendezvényen fellépők 
költségeinek finanszírozására irányult, maximálisan elnyerhető támogatási összeg 500 
ezer forint.  

- Megtörtént „az alapi orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése” című KDOP pályázat 
hiánypótlása, jelenleg a pályázat elbírálása folyamatban van.  

- Az IKSZT pályázat eredményes elbírálása lévén a felhasználható teljes összeg 
35.892.871 Ft, további döntések a beruházással kapcsolatban még szükségesek, 
melyekről a testületet a későbbiek folyamán tájékoztatja.  

- A 2009. évi zárszámadás elkészült, a képviselő-testület elé kerülő anyagok készítése 
folyamatban van, a könyvvizsgálók jelezték, hogy érkeznek.  

- A testület döntésének megfelelően a rendkívüli hóhelyzet miatt a vis maior támogatási 
kérelem benyújtásra került.  

 
 
 
 
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.30 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 Méhes Lajosné Nyikosné Katzenberger Erika  
  polgármester               körjegyző 
 
 
 
 
 
 
    Alpek János          Salamon Lajos    
            jegyzőkönyv hitelesítő                                                      jegyzőkönyv hitelesítő 


