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Alap Község Önkormányzata 
7011 Alap, Dózsa György utca 31. 
 25/221-102,  25/220-370  titkar.aphiv@invitel.hu 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2010. OKTÓBER 13-ÁN TARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL 
 
 
 
Napirendi pontok: 

1.) Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásának lebonyolításáról, eredményéről, megbízólevelek átadása 

Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Barabás Józsefné a Helyi Választási Bizottság 
elnöke 

2.) Önkormányzati képviselők eskü (fogadalom) tétele 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Barabás Józsefné a Helyi Választási Bizottság 
elnöke 

3.) Polgármester eskü (fogadalom) tétele 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Barabás Józsefné a Helyi Választási Bizottság 
elnöke 

4.) Polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

5.) Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

6.) Alpolgármester megválasztása 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

7.) Alpolgármester eskü (fogadalom) tétele 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Barabás Józsefné a Helyi Választási Bizottság 
elnöke 

8.) Polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatásaik meghatározása 
Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 

9.) Egyebek, bejelentések 
 
 

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések: 
145/2010. (X. 13.) számú határozat: Salamon Lajos, Bölcskei Jenőné és Zuppon Andrea képviselők kizárása 
döntéshozatalból 
146/2010. (X. 13.) számú határozat: Pénzügyi Bizottságot létrehozása  
147/2010. (X. 13.) számú határozat: Dr. Gubik Zoltán települési képviselő kizárása  
148/2010. (X. 13.) számú határozat: Dr. Gubik Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármesterré választása 
149/2010. (X. 13.) számú határozat: Méhes Lajosné polgármester kizárása  
150/2010. (X. 13.) számú határozat: Méhes Lajosné főállású polgármester illetményének megállapítása  
151/2010. (X. 13.) számú határozat: Méhes Lajosné főállású polgármester költségátalányának megállapítása  
152/2010. (X. 13.) számú határozat: Dr. Gubik Zoltán alpolgármester kizárása 
153/2010. (X. 13.) számú határozat: Dr. Gubik Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
154/2010. (X. 13.) számú határozat: Dr. Gubik Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester költségátalányának 
megállapítása 
155/2010. (X. 13.) számú határozat: Felhatalmazás az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
felülvizsgálatára 
156/2010. (X. 13.) számú határozat: Felhatalmazás a gazdasági program elkészítésére 
157/2010. (X. 13.) számú határozat: Előirányzat átcsoportosításhoz hozzájárulás 
158/2010. (X. 13.) számú határozat: Előirányzat jóváhagyása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 13-án 17.00 órai 
kezdettel tartott nyilvános alakuló üléséről 

 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme 

 
Jelen vannak:  Méhes Lajosné polgármester     

Bölcskei Jenőné     
Erős Gábor     
Dr. Gubik Zoltán     
Salamon Lajos     
Suplicz Attila     

        Zuppon Andrea települési képviselők 
                           

Tanácskozási joggal jelen van: 
 Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 Barabás Józsefné HVB elnök 
  
Meghívott jelenlévők: 
 Varga Gábor országgyűlési képviselő 
 Bauerné Kaszás Veronika Cecei Általános Iskola Alapi Tagintézményének 
 vezetője 
 Pekarek Istvánné Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetője 
 Zsigmond Attiláné köztisztviselő 
 Vámosi Ferencné köztisztviselő 
 Márkusné Törő Magdolna köztisztviselő 
 Katona Attiláné köztisztviselő 
 Novák Lászlóné Helyi Választási Bizottság tagja 
 Mészáros János plébános Római Katolikus Egyházközség 
 Herr Ferencné Margaréta Nyugdíjasklub elnöke 
 Kaszás Istvánné Alapi Iskolásokért Közalapítvány elnöke 
 Rompos Mihály Polgárőr Egyesület képviselője 
 Köő Imre Károlyné Mezőföld Népi Együttes vezetője 
 
Lakosság részéről jelen van: 4 fő 
 
 

 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete alakuló ülésén 
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a 6 megválasztott 
települési képviselő és a Polgármester Asszony is jelen van, az alakuló ülést megnyitom. 
 
Javasolom, hogy az alakuló ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül a Képviselő-testület Bölcskei 
Jenőné települési képviselőt és Suplicz Attila települési képviselőt válassza meg.  
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alakuló ülésről 
készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Bölcskei Jenőné és Suplicz Attila települési képviselőt megválasztotta. 
 
Javasolom, hogy az alakuló ülésről készülő jegyzőkönyv vezetőjének a Képviselő-testület 
Kisariné Lukács Györgyit fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alakuló ülésről 
készülő jegyzőkönyv vezetőjének egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta. 
 
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy az alakuló ülés napirendi pontjait a kiküldött 
meghívóval azonos tartalommal fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alakuló ülés 
napirendi pontjait egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – az alakuló 
ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta.  
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
1.) HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA A 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 

VÁLASZTÁSÁNAK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL, EREDMÉNYÉRŐL, 
MEGBÍZÓLEVELEK ÁTADÁSA 

Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Barabás Józsefné a Helyi Választási 
Bizottság elnöke 

 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Az első napirendi pont keretében felkérem Barabás Józsefnét, a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy adjon tájékoztatást a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásának lebonyolításáról, eredményéről. 
 
Barabás Józsefné HVB elnöke: 
Tájékoztatom Önöket, hogy 2010. október 3-án Alap településen problémamentesen és 
eredményesen lebonyolításra került a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választása. 
A településen az eddigi gyakorlatnak megfelelően két szavazókörben – a Művelődési Házban 
és az Önkormányzat tanácstermében – adhatták le szavazatukat a választójogosultságukkal 
élni kívánó választópolgárok. 
A szavazás napján a névjegyzékben szerepelő választópolgárok száma települési szinten 1597 
fő volt. Szavazóként megjelent 764 fő választópolgár, azaz a választásra jogosultak 47,8%-a 
gyakorolta választójogát a helyi önkormányzati választáson.  
Elsőként a polgármester választás eredményéről kívánom tájékoztatni Önöket. 
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Főállású, független polgármester-jelöltként kérte nyilvántartásba vételét 3 fő. A jelöltek közül 
Alpek János független jelölt 132 szavazatot, 
Lénárt Istvánné független jelölt 35 szavazatot, 
Méhes Lajosné független jelölt 580 szavazatot kapott. 

A polgármester választás eredményes volt, a megválasztott főállású polgármester – a leadott 
szavazatok 77,6%-ával - Méhes Lajosné független jelölt lett. 
Egyéni listás képviselő-jelöltként 27 fő kérte nyilvántartásba vételét, a jelöltek közül 

Alpek János független jelölt 149 szavazatot, 
Bölcskei Jenőné független jelölt 330 szavazatot, 
Ifj. Bölcskei József független jelölt 159 szavazatot, 
Erős Gábor a Fidesz-Magyar-Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje 
192 szavazatot, 
Erős István a Fidesz-Magyar-Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje 
157 szavazatot, 
Fekti József független jelölt 81 szavazatot, 
Dr. Gubik Zoltán a Fidesz-Magyar-Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt 
jelöltje 400 szavazatot, 
Halasi Lajosné független jelölt 137 szavazatot, 
Harangozó István független jelölt 56 szavazatot, 
Huszár-Szabó Melinda a Fidesz-Magyar-Polgári Szövetség Kereszténydemokrata 
Néppárt jelöltje 39 szavazatot, 
Jánosiné Buruncz Mária Andrea független jelölt 167 szavazatot, 
Kaszás Anita független jelölt 91 szavazatot, 
Katona Csaba független jelölt 181 szavazatot, 
Kis Józsefné független jelölt 21 szavazatot, 
Kiss Imre független jelölt 115 szavazatot, 
Kovács Attila Péter független jelölt 149 szavazatot, 
Lengyel László független jelölt 20 szavazatot, 
Lénárt Istvánné független jelölt 38 szavazatot, 
Sabankóné Szabó Éva független jelölt 27 szavazatot, 
Salamon Lajos független jelölt 284 szavazatot, 
Sáfrán József független jelölt 70 szavazatot, 
Suplicz Attila a Fidesz-Magyar-Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt 
jelöltje 184 szavazatot, 
Suplicz István a Fidesz-Magyar-Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt 
jelöltje 38 szavazatot, 
Szakács Károlyné független jelölt 84 szavazatot, 
Tóth István független jelölt 71 szavazatot, 
Végh Tibor független jelölt 84 szavazatot, 
Zuppon Andrea független jelölt 257 szavazatot kapott. 

Az egyéni listás képviselő-választás eredményes volt. A lakosságszám alapján 
megválasztható képviselők száma 6 fő, az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati 
képviselő-testület tagjai lettek: 
Dr. Gubik Zoltán a Fidesz-Magyar-Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt 
képviseletében, 
Bölcskei Jenőné független képviselőként, 
Salamon Lajos független képviselőként, 
Zuppon Andrea független képviselőként, 
Erős Gábor a Fidesz-Magyar-Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt 
képviseletében, 
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Suplicz Attila a Fidesz-Magyar-Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt 
képviseletében. 
Alap Község Helyi Választási Bizottsága mind a polgármester-választás, mind az egyéni 
listás képviselő-választás eredményét alakszerű határozatban állapította meg. A választások 
eredményéről hozott határozatok ellen fellebbezés nem érkezett.  
Tájékoztatom Önöket, hogy a Helyi Választási Bizottságnak a választással kapcsolatos 
kifogásról, a szavazatszámláló bizottságok által hozott választást érintő határozata elleni 
fellebbezésről döntést hoznia nem kellett, e tekintetben a Bizottsághoz megkeresések nem 
érkeztek.  
Ezúton köszönöm meg a választás előkészítésében, lebonyolításában részt vevő valamennyi 
bizottsági tag és póttag, a Helyi Választási Iroda vezetője és munkatársai munkáját, a 
választás kapcsán a jelöltek együttműködését, jogszabályi keretek között tanúsított 
magatartását.  
Kérem engedjék meg, hogy Alap Község Helyi Választási Bizottsága Elnökeként a 2010. évi 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása eredményeként a megválasztott 
Polgármesternek és a Képviselő-testület valamennyi tagjának gratuláljak, munkájukhoz erőt, 
kitartást, egészséget kívánjak.  
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Köszönöm a tájékoztatást, felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét a megbízólevelek 
átadására. 
 
 
Barabás Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke Méhes Lajosné polgármester valamint 
Bölcskei Jenőné, Erős Gábor, Dr. Gubik Zoltán, Salamon Lajos, Suplicz Attila, Zuppon 
Andrea települési képviselők részére a megbízóleveleket átadja.  
 
 

2.) ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ESKÜ (FOGADALOM) TÉTELE 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Barabás Józsefné a Helyi Választási 
Bizottság elnöke 

 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (1) bekezdése szerint az 
önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén a megbízólevelének átvételét 
követően a képviselő-testület előtt esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. 
Felkérem Barabás Józsefnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a képviselők 
eskütételénél az eskü szövegének előmondásával működjön közre.  
 
Barabás Józsefné HVB elnöke: 
Felkérem a jelenlévőket, hogy a képviselők eskütételéhez álljanak fel. Felkérem a 
megválasztott képviselőket, hogy az esküt, fogadalmat tegyék le. 
 
 
Barabás Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke az eskü szövegét előmondja, Bölcskei 
Jenőné, Erős Gábor, Dr. Gubik Zoltán, Salamon Lajos, Suplicz Attila, Zuppon Andrea 
képviselők az esküt leteszik. 
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Barabás Józsefné HVB elnöke: 
Megkérem az esküt letevő települési képviselőket, hogy az esküokmányt írják alá. 
 
 
Bölcskei Jenőné, Erős Gábor, Dr. Gubik Zoltán, Salamon Lajos, Suplicz Attila, Zuppon 
Andrea képviselők az esküokmányt aláírják. Barabás Józsefné is ellátja aláírásával az 
esküokmányokat. 
 
 

3.) POLGÁRMESTER ESKÜ (FOGADALOM) TÉTELE 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Barabás Józsefné a Helyi Választási 
Bizottság elnöke 

 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 32. §-a szerint a polgármester a 
megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt vagy fogadalmat tesz, és erről 
okmányt ír alá. Felkérem Barabás Józsefnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 
polgármester eskütételénél az eskü szövegének előmondásával működjön közre.  
 
Barabás Józsefné HVB elnöke: 
Felkérem a jelenlévőket, hogy a polgármester eskütételéhez álljanak fel. Felkérem a 
megválasztott polgármestert, hogy az esküt tegye le. 
 
 
Barabás Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke az eskü szövegét előmondja, Méhes 
Lajosné polgármester az esküt leteszi.  
 
 
Barabás Józsefné HVB elnöke: 
Megkérem az esküt letevő Polgármester Asszonyt, hogy az esküokmányt írja alá. 
 
 
Méhes Lajosné  polgármester az esküokmányt aláírja. Barabás Józsefné is ellátja aláírásával 
az esküokmányt. 
 
 

4.) POLGÁRMESTERI PROGRAM ISMERTETÉSE 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Felkérem Méhes Lajosné polgármester asszonyt, hogy ismertesse polgármesteri programját. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Önök és a településen élők jóvoltából ismét 
polgármesterként köszönthetem Önöket a 2010. évi választások után. 
Szeretném megköszönni a bizalmat a magam és képviselőtársaim nevében is, igyekszünk a 
településért mindent megtenni, minden ember javát szolgálni. 
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Először engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat arra, hogy megköszönjem a Körjegyző 
asszonynak, a Helyi Választási Bizottság, és a Körjegyzőségi Hivatal dolgozóinak áldozatos 
munkáját, amelyet a választások sikeres és tiszta lebonyolítása érdekében végeztek. 
Köszönet a családomnak, férjemnek, aki mindig segítette a munkámat. 
Egyik legfontosabb elvem mindig az volt, hogy egy vezető csak a munkatársaival együtt 
dolgozva lehet hatékony. Azt vallom, hogy polgármester ezt szem előtt tartva csak a választott 
képviselőkkel és a Körjegyzőség Hivatalának dolgozóival együtt tudja megvalósítani 
elképzeléseit, szolgálva ezzel a település fejlődését és az itt élők boldogulását. 
Polgármesteri programomban a stabil gazdasági alapokon nyugvó, dinamikusan fejlődő 
települést szeretnénk tovább építeni. Szolgáltató Körjegyzőségi Hivatalt, gondoskodó 
Önkormányzatot, jól működő intézményhálózatot, a közművek teljes kiépítettségét szeretnénk 
megvalósítani. A sportolás és a szórakozás helyi kereteinek minél szélesebb körű lehetőségeit 
kívánjuk biztosítani. 
Úgy gondolom, hogy az előző évek programjai a település életében folyamatos fejlődést 
eredményezett. 
Nem kívánom felsorakoztatni azokat az eseményeket, amelyek az óta megvalósultak. Minden 
felsorolásnál jobban bizonyítja munkánk eredményességét, így programunk sem szorítkoztak 
szűken négy évre, hanem a lehetőségek és az igények számbavételével a település jövőjét 
hosszabb távra meghatározó stratégiát kívántunk, megalapozni és megindítani. 
Hiszen a mi feladatunk az, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználjuk. Szükséges a gazdasági 
program összeállításakor megvizsgálni a működési és egyéb bevételek oldalát, hogy lehetőség 
szerint a program és a megvalósíthatóság között ne legyen nagy különbség. Tudjuk és 
ismerjük, hogy az önkormányzatok egyre több feladatot kapnak, de a hozzárendelt működési 
támogatás azt nem fedezi, azaz az önkormányzatoknak az egyéb bevételeiből kell azt 
pótolniuk. 
Mégis, mindezek ellenére Alap település az egyre nehezedő financiális körülmények között is 
gyarapodni tudott. Sajnos a válságos gazdasági környezet meghatározza a mi lehetőségeinket 
is. 
Az elmúlt ciklus gazdaságpolitikája megfelelő alapot biztosít számunkra a lendületes 
folytatáshoz. Az országban kevés önkormányzat büszkélkedhet megtakarítással, és hogy 
működési hitel nélkül tudott gazdálkodni. Ez a tartalék jövőnk egyik fontos forrása, a 
beruházásaink és a programjaink végrehajthatóságának egyik záloga. Külön köszönet az előző 
testületnek, az eddigi munka meghozta az eredményét, olyannyira, hogy már elmondhatjuk, a 
siker belépő egy új kihíváshoz. így immáron újabb feladatokat tervezhetünk. 
1. Első és legfontosabb feladatunk a község és intézményeinek működtetése, legalább ilyen 
színvonalon, a társulási megállapodás keretei között, de az eddigieknél sokkal nagyobb 
együttműködéssel. 
2. Minden szervezettel, bejegyzett egyesülettel továbbra is a jó kapcsolatot kell ápolni, itt 
gondolok: Katolikus Egyház, Református Egyház, Fejér Megyei Ápoló-Gondozó Otthon, 
Sport Egyesület, Polgárőrség, Helyi Szövetkezet, Iskolai, Óvodai, Települési Alapítványok, 
Margaréta Nyugdíjas Klub, Mezőföld Népi Együttes, Tan Dans tánccsoport, Vadásztársaság, 
Vállalkozókra. 
3. A munkahely teremtés területén, ami nem az önkormányzat feladata, de amennyiben olyan 
beruházás valósulna meg a községben, ami az itt élőknek munkahelyet teremt, minden 
segítséget biztosítani kell. 
4. A felújított Művelődési Házban a közösségi élet kiszélesítése. A pályázaton elnyert 
Integrált Közösségi Tér megvalósítása. 
5. Iskola- Óvodában elkezdett felújítások folytatása pályázati források megragadása ezen a 
területen is. 
6. Szintén pályázati forrás keresésével Tornaterem építés 
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7. Egészségügyi Intézményekben elkezdett felújítások folytatása, akadálymentesítés. 
8. Az idősek részére a nappali ellátás intézményének kialakítása. 
9. Vízminőség javítása 
10. Szennyvízelvezetés megoldása 
11. A helyi közutak, járdák állapotának fejlesztése a pályázati lehetőségek maximális 
kihasználásával 
12. A köztisztaság, településtisztaság. Romos elhagyatott házak telkek rendbetétele a 
tulajdonosok, hatóság bevonásával. 
13. A közbiztonság javítása, szorgalmazzuk a helyi körzeti megbízott állandó itt 
tartózkodását. 
14. Rendezett település kép további kialakítása, lakosság széleskörű bevonásával- virágosítás 
stb. 
Polgármesteri program megvalósítását a Képviselő-testülettel összhangban, feladatainknak 
figyelembe vételével kívánom teljesíteni. 
Éljünk együtt falutársi, munkatársi viszonyban, hittel, reménnyel, egymást segítve. És ez csak 
rajtunk múlik. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 
 

5.) PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Felkérem Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző asszonyt tájékoztassa a Képviselő-
testületet a Pénzügyi Bizottsági tagok megválasztásával kapcsolatban. 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló jelenleg hatályos 13/2008. (X. 
30.) önkormányzati rendelet 54. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület döntéseinek 
előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, valamint ellenőrzésére Pénzügyi 
Bizottságot, mint állandó bizottságot hoz létre 3 fővel. A helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése szerint a kettőezernél több lakosú településen a 
pénzügyi bizottság megválasztása kötelező.  
A Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása azért is fontos, mert hivatkozott 
önkormányzati rendelet szerint a bizottság hatáskörébe tartozik a titkos szavazás előkészítése 
és lebonyolítása. Tekintettel arra, hogy az alpolgármester megválasztásáról titkos szavazással 
kell dönteni, a bizottság létrehozása ezt alátámasztja. A bizottság tesz javaslatot az 
alpolgármester tiszteletdíjára, a polgármester illetményére, egyéb juttatásaikra, mely döntések 
is az alakuló ülés kötelező pontjai közé tartoznak. A Pénzügyi Bizottság vizsgálja ki és készíti 
elő döntésre a képviselő-testület hatáskörébe tarozó összeférhetetlenségi ügyeket, továbbá 
tartja nyilván a képviselők vagyonnyilatkozatát és folytatja a vagyonnyilatkozat 
ellenőrzésével kapcsolatos eljárást. Tekintettel arra, hogy ezen feladatok tekintetében is 
jogszabály rögzíti a határidőket, indokolt, hogy a Képviselő-testület az alakuló ülésen döntsön 
a Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak személyéről. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke Salamon Lajos 
képviselő, tagjai Erős Gábor és Zuppon Andrea képviselő voltak. Javasolom, hogy a Pénzügyi 
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Bizottság elnöke továbbra is Salamon Lajos legyen, a bizottság tagjai Zuppon Andrea és 
Bölcskei Jenőné legyenek, amennyiben az érintett képviselők ezt a feladatot vállalják. 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Köszönöm a tájékoztatást és a javaslatot. Megkérdezem a három érintett képviselőt, 
hozzájárulnak-e, hogy a bizottsági elnökségről, tagságról nyilvános ülésen döntsön a 
képviselő-testület? 
 
Salamon Lajos képviselő: 
Igen, hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Zuppon Andrea képviselő: 
Hozzájárulok a nyilvános ülésen történő döntéshez. 
 
Bölcskei Jenőné képviselő: 
Hozzájárulok a nyilvános ülésen történő döntéshez. 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Köszönöm. Kérdezem a Képviselő-testületi tagokat, van-e egyéb személyi javaslat a Pénzügyi 
Bizottság létrehozásával kapcsolatban?   
Miután egyéb személyi javaslat nincs, megkérdezem Salamon Lajos képviselőt, a Pénzügyi 
Bizottság elnöki tisztségét vállalja-e? 
 
Salamon Lajos képviselő: 
Köszönöm, igen. 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Kérdezem Zuppon Andrea képviselőt, a Pénzügyi Bizottsági tagságot vállalja-e? 
 
Zuppon Andrea képviselő: 
Köszönöm, igen. 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Kérem, nyilatkozzon Bölcskei Jenőné képviselő, hogy a Pénzügyi Bizottsági tagságot 
vállalja-e? 
 
Bölcskei Jenőné képviselő: 
Köszönöm, igen. 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Miután a képviselők a döntéshozatalban érintettek, javaslom döntéshozatalból való 
kizárásukat, kérem aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Alap Község Önkormányzat 
145/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) önkormányzati 
rendeletének 33. §-ára – Salamon Lajos, Bölcskei Jenőné, Zuppon Andrea képviselőket 
Pénzügyi Bizottság összetételének meghatározására irányuló döntéshozatalból kizárja.  
 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Tekintettel az elhangzott javaslatra és nyilatkozatokra ismertetem határozati javaslatomat: 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet 54. § (1) 
bekezdésére – állandó bizottságként Pénzügyi Bizottságot hoz létre 3 fővel, az alábbi 
összetétellel: 
A Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Salamon Lajos települési képviselő 
A Pénzügyi Bizottság tagjai: 
Bölcskei Jenőné települési képviselő 
Zuppon Andrea települési képviselő 
Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - 3 kizárás mellett – az alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
146/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet 54. 
§ (1) bekezdésére – állandó bizottságként Pénzügyi Bizottságot hoz létre 3 fővel, az 
alábbi összetétellel: 

A Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Salamon Lajos települési képviselő 

A Pénzügyi Bizottság tagjai: 
Bölcskei Jenőné települési képviselő 
Zuppon Andrea települési képviselő 

 
 

6.) ALPOLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Felkérem, Méhes Lajosné polgármestert tegye meg javaslatát. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az SZMSZ 62. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére 1 fő társadalmi 
megbízatású alpolgármestert választ. Főállású alpolgármester a háromezernél több lakosú 
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önkormányzatnál választható a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 37.  § 
(3) bekezdése szerint. Hosszú évek gyakorlata szerint a legtöbb szavazatot elért települési 
képviselőt javasolom társadalmi megbízatású polgármesternek, ez a személy dr. Gubik 
Zoltán. Kérem a képviselő urat nyilatkozzon, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármesteri 
tisztséget vállalja-e? 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Köszönettel, igen vállalom. Egyúttal bejelentem személyes érintettségemet, kérem 
döntéshozatalból való kizárásomat.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
147/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) önkormányzati 
rendeletének 33. §-ára – Dr. Gubik Zoltán települési képviselőt az alpolgármester 
választására irányuló döntéshozatalból kizárja.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az alpolgármester személyéről titkos szavazással kell dönteni, az SZMSZ szerint a titkos 
szavazást a Pénzügyi Bizottság bonyolítja. Felkérem a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy a 
Körjegyzői Irodában a titkos szavazást bonyolítsák le, melynek idejére szünetet rendelek el. 
 
Titkos szavazás lebonyolítása. 
 
Szünet után: 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.  
 
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Tájékoztatom a képviselő-testületet a titkos szavazás eredményéről:  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján az 
alpolgármester megválasztása tekintetében tartott titkos szavazás lebonyolításáról a 
Szavazatszámláló Bizottság az alábbiakat rögzítette: 
I. a szavazás során rendkívüli esemény nem merült fel. 
II. a Szavazatszámláló Bizottság az alpolgármester választás tekintetében lebonyolított titkos 
szavazás eredményéről az alábbiakat állapította meg: 
Az urnában lévő szavazólapok száma:      6 darab. 
Érvénytelen szavazat:        0 darab. 
Érvényes szavazat:         6 darab. 
 „IGEN” szavazatok száma:        6 darab. 
 „NEM” szavazatok száma:        0 darab. 
 „TARTÓZKODÁS” szavazatok száma:     0 darab. 
III. Az alpolgármester választás eredményes volt, a leadott szavazatok arányában Alap 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként Dr. Gubik Zoltán 
alpolgármesterré választását 6 igen szavazattal támogatja. 
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Méhes Lajosné polgármester: 
Alap Község Önkormányzat „az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 
13/2008. (X. 31.) rendelete 36.§. (7) bekezdése értelmében a titkos szavazással hozott döntést 
is alakszerű határozatba kell foglalni.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a külön jegyzőkönyv szerint lebonyolított 
titkos szavazás eredményeképpen 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
1 kizárás mellett - az alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
148/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete hivatkozással a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdésére, figyelemmel a 
37. § (3) bekezdés rendelkezésére 
 

Dr. Gubik Zoltán képviselőt 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. 

 
 

7.) ALPOLGÁRMESTER ESKÜ (FOGADALOM) TÉTELE 
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Barabás Józsefné a Helyi Választási 
Bizottság elnöke 

 
 
Barabás Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke: 
Az alpolgármester a megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt vagy fogadalmat 
tesz, és erről okmányt ír alá. Megkérem a jelenlévőket, hogy az alpolgármester eskütételéhez 
álljanak fel. Felkérem a megválasztott alpolgármestert, hogy az esküt tegye le. 
 
 
Barabás Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke az eskü szövegét előmondja, Dr. Gubik 
Zoltán alpolgármester az esküt leteszi. 
 
 
Barabás Józsefné HVB elnöke: 
Megkérem az esküt letevő Alpolgármester Urat, hogy az esküokmányt írja alá. 
 
 
Dr. Gubik Zoltán  alpolgármester az esküokmányt aláírja. Barabás Józsefné is ellátja 
aláírásával az esküokmányt. 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszönöm, hogy Varga Gábor országgyűlési képviselő megtisztelte az ünnepélyes ülésünket. 
Felkérem, hogy mondjon pár gondolatot a megválasztott képviselő-testületnek.  
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Varga Gábor országgyűlési képviselő: 
Nem készültem, hogy beszédet kell, hogy tartsak, csak meghívottként vagyok jelen a 
Képviselő-testület alakuló ülésén. Kívánom, hogy legalább olyan jól vagy még jobban 
sikerüljön az elkövetkező 4 év, mint az elmúlt időszak.  
A 6. számú választókerületet képviselem országgyűlési képviselőként. Megpróbálok mindent 
megtenni, hogy az elmaradottság ne legyen érezhető ebben a térségben. Az emberek 
boldogulását szeretném elsősorban képviselni, segíteni.  
A 6. számú választókörzetben nagyon kevés polgármester élt a lehetőséggel, hogy az 
országgyűlési képviselőt meghívja az alakuló ülésre, melyet megtiszteltetésként vettem és 
igyekszem minden meghívásnak eleget tenni.  
Alap Község Polgármestere megkérdezte, hogy az általa ismertetett program jó-e? Saját és 
más képviselő-testületnél is úgy vallom, hogy a bátorsággal és hittel minden lehetőséget 
megragadva az elkövetkező négy évben is kitartással tudunk csak előrelépni. Magam részéről, 
mint polgármester és mint országgyűlési képviselő minden segítséget felajánlok, keressenek 
bizalommal. 
Mindenkinek jó egészséget, sikeres munkát kívánok.             
 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Szünetet rendelek el. 
 
 
Varga Gábor megköszönve a részvételt, az üléstermet elhagyja. 
 
Szünet után: 
 
 

8.) POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER ILLETMÉNYE, 
TISZTELETDÍJA ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIK MEGHATÁROZÁSA 

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a polgármester illetményére, 
költségátalányának mértékére vonatkozó javaslatát. 
 
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A polgármester illetményét a Képviselő-testületnek az alakuló ülésen kell összegszerűen a 
jogszabály által adott keretek között meghatároznia. Az illetmény megállapításánál egyik 
figyelembe veendő tényező a köztisztviselők illetményalapja, mely jelenleg 38.650 Ft. A 
másik tényező egy szorzószám, melyet a vonatkozó jogszabály határoz meg lakosságszám 
arányában. Alap település tekintetében ez a szorzószám 8,5 – 11,0 közé kell essen. A 
bizottság a polgármester illetményét 10,0 szorzószám figyelembevételével javasolja 
meghatározni. 
Polgármester illetményére vonatkozó bizottsági javaslat így a következő: a Pénzügyi 
Bizottság Méhes Lajosné főállású polgármester illetményét 2010. október 3. naptól – 
hivatkozással a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésére - bruttó 
386.500 Ft, azaz bruttó háromszáz-nyolcvanhatezerötszáz forint összegben javasolja 
megállapítani.  
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A polgármestert a jogszabály rendelkezései szerint költségátalány illeti meg. A költségátalány 
mértéke a polgármester illetménye 20-30%-ának megfelelő összeg.  
Polgármester költségátalányára vonatkozó bizottsági javaslat az alábbi: a Pénzügyi Bizottság 
Méhes Lajosné főállású polgármester költségátalányát 2010. október 3. naptól – hivatkozással 
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésére – bruttó illetménye 20%-
ának megfelelő összegben, bruttó 77.300 Ft-ban, azaz bruttó hetvenhétezer-háromszáz 
forintban javasolja megállapítani.  
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Miután a döntéshozatalban a Polgármester Asszony személyesen érintett, javasolom 
döntéshozatalból való kizárását, kérem aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
149/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) önkormányzati 
rendeletének 33. §-ára – Méhes Lajosné polgármestert illetményének, 
költségátalányának megállapítására irányuló döntéshozatalból kizárja.  
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
A Pénzügyi Bizottság javaslata szerint ismertetem a határozati javaslatot: 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Méhes Lajosné főállású polgármester 
illetményét 2010. október 3. naptól – hivatkozással a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § 
(2) bekezdésére - bruttó 386.500 Ft, azaz bruttó háromszáz-nyolcvanhatezerötszáz forint 
összegben határozza meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére.  
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határidő: folyamatos 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - 1 kizárás mellett - az alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
150/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Méhes Lajosné főállású polgármester 
illetményét 2010. október 3. naptól – hivatkozással a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
Törvény 3. § (2) bekezdésére - bruttó 386.500 Ft, azaz bruttó háromszáz-
nyolcvanhatezerötszáz forint összegben határozza meg.  
 



 15

A Képviselő-testület felhatalmazza a Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
A Pénzügyi Bizottság javaslata szerint ismertetem a polgármester költségátalányának 
mértékére vonatkozó határozati javaslatot: 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Méhes Lajosné főállású polgármester 
költségátalányát 2010. október 3. naptól – hivatkozással a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 18. § (2) bekezdésére – bruttó illetménye 20%-ának megfelelő összegben, bruttó 
77.300 Ft-ban, azaz bruttó hetvenhétezer-háromszáz forintban határozza meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére.  
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határidő: folyamatos 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - 1 kizárás mellett - az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Alap Község Önkormányzat 
151/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Méhes Lajosné főállású polgármester 
költségátalányát 2010. október 3. naptól – hivatkozással a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésére – bruttó illetménye 20%-ának megfelelő 
összegben, bruttó 77.300 Ft-ban, azaz bruttó hetvenhétezer-háromszáz forintban 
határozza meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse az alpolgármester tiszteletdíjára és 
költségátalányára vonatkozó javaslatot. 
 
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásánál is a köztisztviselők illetményalapja, 
valamint a lakosságszámhoz kötött szorzószám az irányadó. A bizottság a köztisztviselők 
illetményalapja háromszorosának megfelelő összegben javasolja a tiszteletdíjat megállapítani.  
Alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó bizottsági javaslat a következő: a Pénzügyi Bizottság 
Dr. Gubik Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét 2010. október 13. naptól 
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– hivatkozással a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdés c) pontjára - bruttó 
115.950 Ft, azaz bruttó egyszáztizenötezer-kilencszázötven forint összegben javasolja 
megállapítani.  
Az alpolgármestert tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összegű költségátalány illeti meg. 
Az alpolgármester költségátalányának mértékére vonatkozó bizottsági javaslat az alábbi: a 
Pénzügyi Bizottság Dr. Gubik Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester költségátalányát 
2010. október 13. naptól – hivatkozással a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) 
bekezdésére – bruttó tiszteletdíja 10%-ának megfelelő összegben, bruttó 11.595 Ft-ban, azaz 
bruttó tizenegyezer-ötszáz-kilencvenöt forintban javasolja megállapítani.  
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Bejelentem személyes érintettségemet, kérem döntéshozatalból való kizárásomat. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
152/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) önkormányzati 
rendeletének 33. §-ára – Dr. Gubik Zoltán alpolgármestert tiszteletdíjának, 
költségátalányának megállapítására irányuló döntéshozatalból kizárja.  
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján ismerteti a határozati javaslatot.  
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Gubik Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 13. naptól – hivatkozással a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontjára - bruttó 115.950 Ft, azaz bruttó 
egyszáztizenötezer-kilencszázötven forint összegben határozza meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére.  
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határidő: folyamatos 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - 1 kizárás mellett - az alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
153/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Gubik Zoltán társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 13. naptól – hivatkozással a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontjára - bruttó 
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115.950 Ft, azaz bruttó egyszáztizenötezer-kilencszázötven forint összegben határozza 
meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Pénzügyi Bizottság javaslata szerint ismertetem az alpolgármester költségátalányának 
mértékére vonatkozó határozati javaslatot: 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Gubik Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester költségátalányát 2010. október 13. naptól – hivatkozással a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésére – bruttó tiszteletdíja 10%-ának megfelelő 
összegben, bruttó 11.595 Ft-ban, azaz bruttó tizenegyezer-ötszáz-kilencvenöt forintban 
határozza meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére.  
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határidő: folyamatos 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - 1 kizárás mellett - az alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
154/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Gubik Zoltán társadalmi 
megbízatású alpolgármester költségátalányát 2010. október 13. naptól – hivatkozással a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésére – bruttó tiszteletdíja 
10%-ának megfelelő összegben, bruttó 11.595 Ft-ban, azaz bruttó tizenegyezer-ötszáz-
kilencvenöt forintban határozza meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határidő: folyamatos 
 
Dr. Gubik Zoltán, korelnök: 
Az ülés vezetését Méhes Lajosné polgármester asszonynak átadom. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az ülés vezetését átveszem. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy volt egy informális 
megbeszélés a képviselő-testület alakuló ülését megelőzően, amelyen elhangzottak szerint 
Alap Község Képviselő-testületének tagjai a képviselői tiszteletdíj összegéről lemondanak. Én 
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a költségátalányomat 2010. október 3. naptól nem kívánom felvenni, az alpolgármester úr 
pedig tiszteletdíját és költségátalányát nem kívánja felvenni. Az így összegyűlt összeg egyedi 
felhasználásáról a képviselő-testület majd esetenként fog dönteni, a település javára lesz 
fordítva az összejött összeg. 
 
 
 
A tanácstermet a meghívottak, lakosság részéről jelenlévők elhagyják.  
 
 
 

9.) EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 
 

a) Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény módosításáról szóló 1994 évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése kimondja, hogy a 
képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják 
szervezeti és működési szabályzatukat. Javasolom, hogy e feladat megkezdésére a testület már 
az alakuló ülésen megbízást adjon a körjegyző asszonynak. Határozati javaslatom az alábbi: 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994 évi LXIII. törvény 62. § (5) 
bekezdésére – megbízza Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt, hogy az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatát végezze el, e tárgyban készítsen a 
Képviselő-testület részére előterjesztést és rendelettervezetet. 
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határidő: 2011. április 13. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
155/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994 évi LXIII. 
törvény 62. § (5) bekezdésére – megbízza Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt, hogy 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatát végezze el, e 
tárgyban készítsen a Képviselő-testület részére előterjesztést és rendelettervezetet. 
 
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határidő: 2011. április 13. 
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b) Gazdasági program előkészítése 

 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az Ötv. 91. § (7) bekezdése szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést 
követő 6 hónapon belül kell elfogadni, illetve felülvizsgálni. Az önkormányzat gazdasági 
programjának elkészítéséhez várom a képviselők javaslatát.  
Határozati javaslatom a következő: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – 
figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (7) bekezdésére 
– megbízza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az önkormányzat e választási ciklus idejére 
szóló gazdasági programját terjessze a Képviselő-testület elé. 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2011. április 13. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
156/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (7) bekezdésére – megbízza 
Méhes Lajosné polgármestert, hogy az önkormányzat e választási ciklus idejére szóló 
gazdasági programját terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2011. április 13. 
 
 

c) Orvosi rendelő felújítása 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az orvosi rendelő felújítása során szükségessé vált a radiátorok cseréje, központi fűtés 
szerelése, víz- illetve csatorna szerelése. Ezeket a költségeket a tervezett kiadások nem 
tartalmazták, ezért kérem a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy az önkormányzat 
2010. évi költségvetésében a felhalmozási előirányzatra jóváhagyott kiemelt előirányzaton 
belüli átcsoportosítással a szükséges pénzügyi keretet, azaz 484.000 forintot hagyjon jóvá.  
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
157/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette a szolgálati lakásból 
kialakításra kerülő orvosi rendelőben indokolt további kiadásokról elhangzott 
tájékoztatást. 
 



 20

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a kialakított orvosi rendelőben szükséges központi 
fűtés szerelése, víz- és csatorna szerelése összesen bruttó 484.000 forint összegben az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetése felújítás előirányzatán belüli előirányzat 
átcsoportosításával megvalósításra, kiegyenlítésre kerüljön.  
 
 

d) Idősek napja 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően megrendezésre került az Idősek napja nagy 
érdeklődéssel. A tartalék terhére az önkormányzatot terhelte 142.500 Ft, kérem a képviselő-
testület hozzájárulását. 
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
158/2010. (X. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Idősek Napja alkalmából 
megszervezésre kerülő rendezvényre az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
tartaléka terhére 142.500 Ft előirányzatot jóváhagy.  
 
 
 
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.10 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Méhes Lajosné                                                 Nyikosné Katzenberger Erika 
           polgármester                                                                               körjegyző 
 
 
 
 
         Bölcskei Jenőné                 Suplicz Attila    
    jegyzőkönyv hitelesítő                                                         jegyzőkönyv hitelesítő 
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