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JEGYZŐKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2010. JÚNIUS 23-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 
  

 
1.) Tájékoztatás Többcélú Kistérségi Társulás által bonyolított pályáztatásról 
(előterjesztés szóban) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 
2.) Cecei Általános Iskola Alapító Okirata módosításának előzetes véleményezése  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 
3.) Egyebek, bejelentések 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések: 
96/2010. (VI. 23.) számú határozat: Kistérségi Társulás által bonyolított pályázatra saját erő biztosítása 
(Szociális és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének a támogatására KDOP-2008-5.2.2.C) 
97/2010. (VI. 23.) számú határozat: Szándéknyilatkozat - lakás orvosi rendelővé alakítása (Dózsa György utca 
2. 442. hrsz.)  
98/2010. (VI. 23.) számú határozat: Cecei Általános Iskola Alapító Okirata IV. számú módosításának 
véleményezése 
99/2010. (VI. 23.) számú határozat: Infrastrukturális pályázatok megvalósítására megállapodás kötése (Cece, 
Alap) 
100/2010. (VI. 23.) számú határozat: Önkormányzat hivatala tetőszerkezet javítására forrásbiztosítás 
101-102/2010. (VI. 23.) számú határozat: Települési képviselők döntéshozatalból történő kizárása 
103/2010. (VI. 23.) számú határozat: Önkormányzat hivatala bádogos munkáinak elvégzésére forrásbiztosítás 
104/2010. (VI. 23.) számú határozat: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, működtetése – megállapodás kötése 
105/2010. (VI. 23.) számú határozat: Fűkasza vásárlására forrásbiztosítás 
106/2010. (VI. 23.) számú határozat: Vízszivattyú vásárlására forrásbiztosítás 
107/2010. (VI. 23.) számú határozat: Civil szervezetek, helyi közösségek támogatási összegének megállapítása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 23-án 18.00 órai 
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme 
 
Jelen vannak: Méhes Lajosné  polgármester 
 Alpek János  alpolgármester  
 Bölcskei Jenőné  
 Erős István  
 Erős Gábor 
 Horváth József                                  
 Salamon Lajos 
 Szabó János     
 Szopori György  
 Zuppon Andrea települési képviselők 
                             
 
Meghívottak: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
                  Kállai Éva pályázatíró 
 
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 Erős Gábor és Szabó János 
képviselőket javasolja.  

 
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Erős Gábor és Szabó János 
képviselőt 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megválasztotta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyit 
javasolja. 
  
A Képviselő-testület az ülésről készülő jegyzőkönyv-vezető személyét – Kisariné Lukács 
Györgyit külön határozathozatal nélkül – 10 igen egyhangú szavazattal tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül 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 - 10 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak 
szerint elfogadta. 
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Napirendi pontok: 

 
1.) Tájékoztatás Többcélú Kistérségi Társulás által bonyolított pályáztatásról 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 

2.) Cecei Általános Iskola Alapító okirata módosításának előzetes véleményezése 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 

3.) Egyebek, bejelentések  
   

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 
 
1.) TÁJÉKOZTATÁS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÁLTAL 

BONYOLÍTOTT PÁLYÁZTATÁSRÓL  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008-ban kiírta a 
Közép-Dunántúli Operatív Program keretében a „Szociális és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztésének a támogatására” a KDOP-2008-5.2.2.C kódjelű pályázatát. 
Pályázatot nyújthatott be többcélú kistérségi társulás, mivel a pályázati kiírás szerint alapvető 
cél három szociális- és gyermekjóléti szolgáltatás kistérségi, komplex fejlesztése, új ellátási 
formák bevezetése. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásakor vállalta, hogy a települését 
érintő beruházás – amely a Dózsa György utca 2. szám alatti, 185/1 hrsz-ú (Gubik doktor úr 
rendelője és ahhoz tartozó lakás) ingatlan felújítását, parkosítását és berendezések, bútorok 
beszerzését, valamint a pályázat általános költségeit tartalmazza 13.553.004 forint értékben – 
önrészét biztosítja, ennek összege 1.355.115 forint volt. Benyújtásra került a pályázat második 
fordulója, valamint a társulási szinten lefolytatott közbeszerzési eljárások alkalmával 
láthatóvá vált, hogy a költségek megnövekedtek, a beruházás nagyobb önerő vállalása mellett 
valósítható meg. A pályázatot a kistérség hét települése Alsószentiván, Cece, Igar, Sáregres, 
Mezőszilas, Vajta és Alap tekintetében nyújtotta be a Társulás. A települések egyöntetűen a 
beruházások megvalósítása mellett foglalnak állást, a különböző településeken 
megvalósítandó beruházásokat egy projektként kell kezelni. 
A pályázat benyújtása óta két év telt el, a települések, a kistérség több alkalommal folytatott 
tárgyalásokat. A közbeszerzési eljárások több fordulóban kerültek lebonyolításra.  
Holnapi nap folyamán kerül sor a társulási ülésen a döntésre, melynek alapján sor kerülhet a 
pályázatkiíróval a támogatási szerződés aláírására. Miután az eredetileg vállalt önerő majd 
minden település tekintetében nagyobb, ennek csökkentésére az EU Önerőalaphoz kíván a 
Kistérség pályázatot benyújtani. Ez azonban csak a támogatási szerződés megkötését 
követően lehetséges. Alap település esetében a 29 milliós beruházási költség megnövekedett 
önerőigénye 4.773.911 forint, amit abban az esetben kell teljesíteni, ha az EU Önerőalap 
pályázata nem nyer. Meglátása szerint átcsoportosítással a magasabb önerőt kilehetne 
gazdálkodni. Megkéri Kállai Éva pályázatírót, hogy a pályázattal kapcsolatos egyéb 
információkról tájékoztassa a képviselőket.  
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Kállai Éva pályázatíró:  
A Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott pályázat I. és II. fordulója nyert. A kistérség a 
beruházás megvalósítására 125 millió forint támogatást kaphat. Amennyiben a Társulási 
Tanács elnöke a támogatási szerződést aláírja, sor kerülhet az EU Önerőalap pályázatának 
benyújtására.  
A pályázathoz szükséges engedélyezési dokumentumok során a kistérségnél megtörtént az 
egyeztetés az ÁNTSZ-el. A szociális létesítmények kialakításával kapcsolatban teljes 
akadálymentesítést írtak elő, mely kötelező. Sajnos akadálymentesítésre nincs nyitott 
pályázat.  
 
Erős István képviselő:  
Elmondja, hogy lehet ilyen, hogy kötelezik az önkormányzatokat valamire, de forrást nem 
biztosítanak hozzá? A kisebb hivataloknak egyéb bevétele nincs, csak az adó. Hogy követel 
az ÁNTSZ is ilyet? Ezt visszautasítja. Ha a pályázathoz ad önerőt, és adottak a feltételek, 
akkor lehet róla beszélni.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Az önkormányzatnak volt már akadálymentesítési pályázata. Nem létezik, hogy 2009. 
december 31.-ig kellett volna ezt elkészíteni.  
   
Kállai Éva pályázatíró:  
Erről nincs információja. 
 
Horváth József képviselő: 
Megkérdezi, hogy a 125 millió forint pályázati pénz biztos?  
 
Kállai Éva pályázatíró:  
A pozitív támogatási elbírálás megszületett. Az I-II fordulót megnyerte a társulás. Július 3.-án 
kerülhet sor a támogatási szerződés aláírására. Egyedül arra várt a társulás, hogy 
lebonyolítsák a közbeszerzési eljárást. Magasabb önerőre van szükség az önkormányzatok 
részéről. A III. forduló után végre a közbeszerzési eljárás eldőlt. Kiválasztásra kerülhet a 
legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozás. Aláírva szerződés jelenleg még nincs. 
 
Horváth József képviselő:  
Ha aláírva még nincs, akkor miért előtte közbeszereztetik?  
 
Kállai Éva pályázatíró:  
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása feltétele a támogatási szerződés aláírásának. A 
támogatási szerződés aláírásával lép hatályba a nyertes vállalkozás szerződése is.  
 
Horváth József képviselő:  
A támogatási szerződés után jön a finanszírozási szerződés aláírása is?  
Véleménye szerint a kormány vissza fogja vonni a döntést, nem biztos, hogy a bele illik a 
koncepciójába. Biztos, hogy megkötik a finanszírozási szerződést a kistérséggel?  
 
Kállai Éva pályázatíró:  
A VÁTI Non-profit Kft. kezelte a pályázatot, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a szerződő fél. 
Meglátása szerint a szerződés aláírásának akadálya nem lehet, a jó teljesítés csak a kistérségen 
és a településeken múlik. Az Európai Unióhoz panasszal lehet fordulni a pályázattal 
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kapcsolatban. Az önkormányzatnak 10% önerőt kell vállalni, a fennmaradó 90% a 
pályázatban elnyert összeg. 
 
Horváth József képviselő:  
Az önerőre pályázni lehet, de biztos, hogy a települések nem nyerik meg, mert az illetékes 
szervek magukhoz fogják vonni a pénzt.  Általában nem nyernek, úgy kell készülni, hogy a 
10%-os önerőt ki kell fizetni. Előfordul, hogy van olyan önkormányzat, hogy nincs a 
birtokában annyi önerő. Ezek az önkormányzatok hogy fogják az önerőt kifizetni?  
 
Erős István képviselő: 
Megkérdezi, hogy mire alapozza, hogy nem fog az önerős pályázat nyerni? 
 
Horváth József képviselő:  
A költségvetés olyan helyzetben van.    
 
Erős István képviselő: 
Sajnálatos dolog, hogy az alapján bírálják el a pályázatot, hogy az egyik kevesebb pénzből 
tudja kihozni, mint a másik. Ez is Magyarországra illik. Nem ért egyet vele. Felülvizsgálatot 
kellene kérni. A legolcsóbbat választják ki, de nem biztos, hogy az a jó. Olcsó húsnak híg a 
leve. A beruházások minősége nem jó, a végrehajtásokról is vannak feltételezései. Nagyon 
meg kellene nézni, hogy mi az olcsó.  
 
Kállai Éva pályázatíró:  
Elmondja, hogy az első közbeszereztetési eljárás eredménytelen volt, mert az adott árak nem 
voltak elfogadhatóak.  A második alkalommal adminisztrációs feltételek hiánya, kizárás miatt 
nem járt eredménnyel a közbeszerzés.  A harmadik alkalommal már eredményt lehet hirdetni. 
A közbeszerzések lebonyolítása során a Közbeszerzések Tanácsa közzétett egy tájékoztatót, 
amelynél alacsonyabb árat nem lehet megadni.  Használatbavételi engedély kiadására kész 
épületet kell átadni a beruházás végeredményeként, a beruházó 20%-ot akkor kap meg, ha a 
használatbavételi engedély megvan.  
 
Erős István képviselő: 
Mennyi a garanciára adott idő? 
 
Kállai Éva pályázatíró:  
60 hónap szavatosságot vállaltak. 
 
Zuppon Andrea képviselő:  
Mi van akkor, ha a hét település közül lesz olyan önkormányzat, aki nem tudja az önerőt 
vállalni, kifizetni.    
 
Kállai Éva pályázatíró:  
Az - az önkormányzat, aki igent mond, az tegye felelősségtudatosan. Alap községnek 
összesen 29,5 millió forintos beruházása fog megvalósulni. Tulajdonképpen 4,5 millió forintot 
kell rákölteni, ebből egy felújított épületet kapnak, ha az EU Önerőalap pályázata nem nyer. 
Az EU önerőalapra a 10%-os önerő finanszírozására lehet pályázni oly módon, hogy annak 
94%-a támogatás lehet, melyhez a 6%-ot kell az önkormányzatoknak vállalni. 
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Horváth József képviselő:  
Elmondja, hogy nem akar olyan önkormányzatot megnevezni, aki hitelt sem kap. Ha egy 
település kiesik, úszik az egész. 
 
Kállai Éva pályázatíró:  
Ha a társulási szerződés megkötésre kerül nincs mód meghátrálni.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszöni a hozzászólásokat. Ismerteti határozati javaslatát, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat 
96/2010.  (VI. 23.) számú határozata 

 
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat ellátó helyeinek a felújítására, az ellátás színvonalának az 
emelése érdekében eszközök, berendezési tárgyak és járművek beszerzésére a Közép-
Dunántúli Operatív Program keretében a „Szociális és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztésének a támogatására” kiírt KDOP-2008-5.2.2.C kódjelű 
pályázatra hét település részvételével pályázatot nyújtott be. 
 
A pályázat keretében megvalósítandó beruházás Alap települést a 7011 Alap, Dózsa 
György utca 2. szám alatti 185/1. helyrajzi számú ingatlan tekintetében érinti, mely 
során a szociális és gyermekjóléti alapellátások biztosítása céljából a jelenleg ismert 
beruházási költség 29.441.781 forint.  
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási költség önerejét, melynek 
mértéke 4.473.911 forint - az Önkormányzat 2010. évi költségvetése felhalmozási 
kiadásai terhére - vállalja.  
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Kistérség pályázatot nyújt be az EU 
Önerőalaphoz, melynek kedvező elbírálása esetén a beruházás önereje 1.796.441 forint.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a 
Kistérség Társulási Tanácsát tájékoztassa, továbbá a pályázat megvalósításával 
kapcsolatban a költségek csökkentése érdekében mindent tegyen meg.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy a dr. Gubik Zoltán háziorvos kiköltöztetése a kistérségi beruházás 
megvalósítása miatt indokolt. Előző tervek között már szerepelt, hogy a doktor úr a többi 
egészségügyi szolgálattal egy helyen kapjon helyet, melynek során a jelenlegi önkormányzati 
lakásból a háziorvosi rendelő a részére kialakítható. A lakás bérlője július 1-jén a lakást 
elhagyja. Építési engedéllyel az önkormányzat rendelkezik, melyet az akadálymentesítésre 
benyújtott pályázathoz már megszerzett. Sajnos a pályázat kedvező elbírálásban nem 
részesült.  
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Folyamatos a háziorvossal, az ÁNTSZ-szel valamint az építésügyi hatósággal az egyeztetés 
az átalakítást érintően. Látható, hogy a Művelődési Házra megnyert IKSZT pályázat 
megkezdése a jövő évre tolódhat, miután a kivitelezésre két év áll rendelkezésre, így a 
felhalmozási kiadásokon belül előirányzat átcsoportosítással megoldható az önkormányzati 
lakás háziorvosi rendelővé történő átalakítása.  
Amennyiben a Képviselő-testület a beruházás megvalósítása mellett dönt, megtörténik a 
beruházáshoz szükséges ajánlatok bekérése, mely sürgető, miután a kistérségi beruházáshoz a 
munkaterület átadás július második felében tervezett. 
Kéri a képviselőket, hogy a lakás háziorvosi rendelővé történő átalakítása beruházás 
megvalósítását támogassák, és hatalmazzák fel a szükséges intézkedések megtételére, 
ismerteti határozati javaslatát. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat 

97/2010.  (VI. 23.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő Alap, Dózsa György utca 2. szám alatti, 442. helyrajzi számú 
ingatlanon meglévő lakást orvosi rendelő céljára átépíti. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a lakás orvosi 
rendelő céljára történő rendeltetés megváltoztatásának építési munkálatai beruházás 
kivitelezésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, a beszerzett ajánlatok 
eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. július 15. 
 
 
 
 
Kállai Éva pályázatíró a részvételt megköszönve a tanácstermet elhagyja. 
 
 
 

2.) CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 

MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSE  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy a Cece Nagyközség Önkormányzatától érkezett előterjesztést a képviselők 
megkapták.  
 
Alpek János alpolgármester: 
A megküldött előterjesztés nem szól arról, hogy miért kerül be a kiegészítő tevékenységek 
közé a diáksport. 
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Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
A jelenleg hatályos Alapító Okiratban kiegészítő tevékenységként az „iskolai, diáksport 
tevékenység és támogatása” szakfeladat már szerepel, a módosítás ezt nem érinti, csak ezt 
egészíti ki egy újabb szakfeladattal a „pedagógiai szakmai szolgáltatások”-kal.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Amennyiben egyéb kérdés nincs, ismerteti határozati javaslatát, kéri aki egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
98/2010.  (VI. 23.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással a Cece-Alap-Sáregres-
Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről 
szóló Cecén, 2008. augusztus 29-én kelt megállapodás 8.1.1 pontjára – a Cecei Általános 
Iskola Alapító Okiratának IV. számú módosítása tekintetében 2010. szeptember 1-jei 
hatállyal alábbi tartalom szerint egyetértő véleményét kinyilvánítja: 
 
„Az Alapító Okirat 9.b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
9.b) Kiegészítő tevékenysége: 
 931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 
 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről Cece 
Nagyközség Polgármesterét értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

3.) EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 
 

a) Iskola infrastrukturális pályázatára megállapodás   
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Mint ismert a képviselők előtt az Intézményfenntartó Társulások képviseletében az 
infrastrukturális fejlesztések megvalósítására mind Alap, mind Cece pályázatot nyert el. 
Ennek érdekében lenne szükséges megállapodás kötése. Kéri a Körjegyző Asszonyt, 
ismertesse a megállapodás tervezetét.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Ismerteti a megállapodás pontjait (jegyzőkönyvhöz csatolva). 
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Méhes Lajosné polgármester: 
Kéri, aki a megállapodás megkötésével, aláírásra történő felhatalmazással egyetért, 
szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat 
99/2010.  (VI. 23.) számú határozata 

 
 
A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi 
buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) 
ÖM. rendelet szerint támogatási kérelmet nyújtott be és nyert el  
a) Alap Község Önkormányzata, mint az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 
gesztortelepülése, valamint 
b) Cece Nagyközség Önkormányzata, mint az Általános Iskolai Intézményfenntartó 
Társulás gesztortelepülése. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatás igénybevétele, a 
támogatásból megvalósuló beruházások megvalósításai tekintetében előterjesztett 
megállapodás tartalmát elfogadja, annak aláírására Méhes Lajosné polgármestert 
felhatalmazza. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 b) Hivatal tetőszerkezetének javítása 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A heves esőzések hatására a hivatal épülete egyre több helyen beázik, főként a folyosó illetve 
a konyha. Annak érdekében, hogy nagyobb kár ne legyen, célszerű lenne legalább a 
legszükségesebb javításokat elvégezni a tetőn. A legutóbbi esőzéseket követően felmérések 
készültek a javításra. A legkedvezőbb ajánlat a legszükségesebb javítási munkákat 
tartalmazza, illetőleg célja a beázások megszüntetése. Az udvar felőli tetőszerkezet javítását, 
a cserepek alá fóliázását foglalja magában az ajánlat, ennek összege legfeljebb 261.000.-Ft. 
Megkérdezi, hogy aki egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.    
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
100/2010.  (VI. 23.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 
álló Alap, Dózsa György utca 31. szám alatti hivatal épülete tetőszerkezetének 
javítására, a heves esőzések hatására bekövetkezett beázások további 
megszüntetésére  bruttó 261.400 forint forrást biztosít az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének pénzmaradványa terhére. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a 
tetőszerkezet javítása tekintetében a szerződést megkösse, a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Javasolja, ha a tető ki lesz javítva, akkor ajánlatos lenne a csatornát is elkészíteni. E 
tekintetben 300 ezer forint + ÁFA összegű ajánlat érkezett az egész épületet érintően. Mivel 
két képviselő-testületi tag is - Erős István és Erős Gábor - érdekelt a csatorna elkészítésével 
megkérdezi, hogy aki Erős István képviselő kizárásával egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat 
101/2010.  (VI. 23.) számú határozata 

 
Alap község Önkormányzata Képviselő-testülete a hivatal épülete eresz csatorna és 
lefolyó bádogos munkáinak elvégzése tekintetében a döntéshozatalból Erős István 
képviselőt személyes érintettségére hivatkozással – az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet 33. §-a alapján 
– kizárja.  

 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Megkérdezi, hogy aki Erős Gábor képviselő kizárásával egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon.   
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat 
102/2010.  (VI. 23.) számú határozata 

 
Alap község Önkormányzata Képviselő-testülete a hivatal épülete eresz csatorna és 
lefolyó bádogos munkáinak elvégzése tekintetében a döntéshozatalból Erős Gábor 
képviselőt személyes érintettségére hivatkozással – az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet 33. §-a alapján 
– kizárja.  
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismerteti határozati javaslatát, kéri aki egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 2 kizárás mellett - az 
alábbi határozatot hozta: 
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Alap Község Önkormányzat 
103/2010.  (VI. 23.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 
álló Alap, Dózsa György utca 31. szám alatti hivatal épülete eresz csatorna és lefolyó 
bádogos munkáinak elvégzésére 300.000 forint + ÁFA összeget biztosít az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzmaradványa terhére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a tárgybani 
munka tekintetében a szerződést megkösse, a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

c) Térfigyelő rendszer – megállapodás kötése 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Cece Nagyközség Önkormányzata az elmúlt évben pályázatot nyújtott be Alap, Sáregres, 
Vajta részvételével térfigyelő rendszer kiépítésére, közbiztonságának javítására. A pályázat 
benyújtását, illetve gesztorságát Cece önkormányzata vállalja. A társult önkormányzatoknak 
a térfigyelő rendszer kiépítése tekintetében megállapodást kellene kötniük. Alap településre 
eső pályázati saját forrás a 4 kamerára 231.198 forint, melynek beépítése az önkormányzat 
2010. évi költségvetésébe megtörtént. 
A Tarr Kft kameránként 1 M feltöltési és 512 kbit letöltési sebesség, alhálózati fix IP címmel. 
Ezzel garantált a kamerák egyedi címzése illetve az illetéktelenek hozzáférések 
megakadályozása. Ezt kameránként havi nettó 3 000 Ft + ÁFA-ért tudják biztosítani. 
Megkérdezi, hogy aki egyetért a megállapodás aláírásával, az kézfelemeléssel jelezze.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
104/2010.  (VI. 23.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat részvételével Cece Nagyközség Önkormányzata 2009. 
évben pályázatot nyújtott be a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztések támogatása 
hátrányos helyzetű térségekben, településeken „Cece és Alap községek térfigyelő 
rendszerének kiépítése, közbiztonságának javítása” tárgyban. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület megismerte Cece, Alap, Sáregres, Vajta 
községek térfigyelő rendszerének kiépítése, közbiztonságának javítása tárgyban 
készített megállapodás tartalmát, melyet előterjesztés szerint elfogadott. 
 
A Képviselő-testület tárgybani megállapodás aláírására Méhes Lajosné polgármestert 
felhatalmazza. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Cece Nagyközség 
Polgármesterét értesítse. 
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Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

d) Fűkasza vásárlása 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Jelenleg a közterületek gyommentesítésére, fűnyírására egy benzines fűkasza áll az 
Önkormányzat rendelkezésére. A feladatok folyamatos végzése, a kasza esetleges 
meghibásodása esetére szükséges lenne még egy benzines fűkasza beszerzése. Kéri, hogy a 
Képviselő-testület a fűkasza beszerzéséhez biztosítson bruttó 300 ezer forint forrást az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetése tartaléka terhére. Aki egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
105/2010.  (VI. 23.) számú határozata 

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

d) Vízszivattyú vásárlása  
 
 
Méhes Lajosné polgármester:   
Elmondja, hogy a heves esőzések miatt az önkormányzat tulajdonában lévő vízszivattyút 
nagyon sokszor kellett használni. Az ilyen helyzetekben két darabot is tudtak volna 
üzemeltetni. Kéri, hogy aki új vízszivattyú vásárlásával – 200 ezer forinti + ÁFA forrás 
pénzmaradvány terhére történő biztosítása mellett - egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Alap Község Önkormányzat 
106/2010.  (VI. 23.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi 
költségvetése pénzmaradványa terhére legfeljebb 200.000 forint + ÁFA forrást biztosít 
a vizek kártételeinek enyhítése érdekében szivattyú beszerzésre.   
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az eszköz beszerzéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

e) Civil szervezetek támogatása 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Elmondja, hogy a költségvetés készítésekor 3 millió forint lett a civil szervezetek részére 
elkülönítve. A kicsi tánccsoportosok kaptak 36 ezer forintot ebből a pénzből. Javasolja, hogy 
hasonlóképpen legyen szétosztva, mint tavaly, azzal a különbséggel, hogy a motorosokra 
szánt 150.000.- Ft-ot úgy osztják szét, hogy a kicsi tánccsoportosok 36 ezer forintot, és a két 
közalapítvány 50–50 ezer forintot kapjon.    
Az elhangzottakat összefoglalva az alábbi támogatási összegek, megállapítását javasolja 
elfogadásra:  
1.) Alapi Sportklub       1.280.000.-Ft 
2.) Polgárőrség          400.000.-Ft 
3.) Alap Községért Közalapítvány                              756.000.-Ft 
 ebből: a közalapítvány        100.000.-Ft 
   szüreti felvonulásra         200.000.-Ft 
  Margaréta Nyugdíjas Klub       120.000.-Ft 
  Mezőföldi Népi Együttes       300.000.-Ft 
  Kis táncosok           36.000.-Ft  
4.) Alapi Iskolásokért Alapítvány        150.000.-Ft 
5.) Alapi Óvodásokért Közalapítvány       150.000.-Ft 
6.) Alapi Római Katolikus Egyház                   150.000.-Ft 
7.) Alap-Alsószentiván Református Egyházközösség     100.000.-Ft 
 
Erős István képviselő:  
Fájó pontként említi meg a református egyház felújításánál nem helyi vállalkozókat vontak be 
a felújítási munkálatokba. Egy nemzetközi projekt céget kerestek fel. Alapi iparosok is 
munkához juthattak volna. Alapon van ács, bádogos, kőműves.   
Ide jár az egyház segélyért.  
 
Salamon Lajos képviselő:  
Elmondja, hogy a református egyház nem jött az önkormányzathoz segélyért. Mivel LEADER 
program keretén belül folyik a beruházás, csak a nyilvántartásban szerepelő vállalkozók 
vehetnek részt, akiket a minisztérium regisztrált, miután csak ezeket fogadja el a LEADER 
program. Alapon nincs olyan vállalkozó, aki megfelel a LEDER pályázatban foglaltaknak, 
misztériummal kötött volna szerződést.  
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Alpek János alpolgármester: 
Elmondja, hogy javasolja a polgármester asszony által közölt adatokat, a civil szervezetek 
támogatására. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismerteti határozati javaslatát kéri, hogy aki a civil szervezetek támogatásával egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon. 
    
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
107/2010.  (VI. 23.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településen működő civil 
szervezeteket, helyi közösségeket az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének non-
profit szervezetek támogatására betervezett előirányzat terhére 2.986 ezer forint 
támogatásban részesíti – 72/2010. (IV. 29.) számú határozatának, 73/2010. (IV. 29.) 
számú határozatának figyelembe vételével - az alábbiak szerint:  
 

I. Alap Községért Közalapítvány támogatásának éves összege: 756 ezer forint, 
ezen belül: 
a. közalapítvány működésére 100.000.-Ft 
b. szüreti bál szervezésére: 200 ezer forint, 
c. Margaréta Nyugdíjasklub részére: 120 ezer forint, 
d. Mezőföld Népi Együttes részére: 300 ezer forint,  
e. Alapi Iskola Társastánc Csoport fellépésének támogatására: 36 ezer 

forint.  
II. Alapi Iskolásokért Közalapítvány támogatásának éves összege: 150 ezer 

forint. 
III. Alapi Óvodásokért Közalapítvány támogatásának éves összege: 150 ezer 

forint.  
IV. Polgárőr Egyesület támogatásának éves összege: 400 ezer forint. 
V. Sportegyesület támogatásának éves összege: 1.280 ezer forint. 
VI. Római Katolikus Egyház támogatásának éves összege: 150 ezer forint. 
VII. Református Egyház támogatásának éves összege: 100 ezer forint.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodások megkötéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 15. 
 
 
   f.) Falunap megrendezése 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tavalyi évben 500 ezer forintból rendezték meg a 
falunapot. Kéri a testületi tagok véleményét.  
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Erős István képviselő: 
Nem lesz falunap, de másfél millió forintot kiadnak egy öngólos focicsapatra.  
 
Horváth József képviselő:  
A falunapot szerinte 1,5 – 2 millió forintból lehetne kihozni. A művelődési ház vezetőjét 
kellene megbízni a műsor szervezésére. Például leegyeztetni a sörös sátorossal, hogy csak Ő 
árulhat, bizonyos ellenszolgáltatás ellenében.  
 
Erős Gábor képviselő:  
Előbb kellett volna mindent lefoglalni, januárban, hátha még kedvezményt is adtak volna.  
 
Erős István képviselő: 
Szerinte ezeket nem most kellene megbeszélni, van kultúrház igazgató. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ha színvonalas műsort szeretne az önkormányzat szervezni 2 millió forint kellene hozzá. 
Augusztus 21.-én rendezik meg a Vadász napot is. 
 
Horváth József képviselő:  
Meglátása szerint a 2011. évi költségvetés készítésekor kellene dönteni, betervezni, és 
elkezdeni a szervezést.   
 
A Képviselő-testület tagjai egyhangúan úgy foglaltak állást, hogy 2010. évben a falunap ne 
kerüljön megrendezésre.  
 
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt az ülést 19.30 órakor bezárta.  
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
 Méhes Lajosné Nyikosné Katzenberger Erika  
  polgármester               körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
                Erős Gábor             Szabó János      
             jegyzőkönyv hitelesítő                                                      jegyzőkönyv hitelesítő 


