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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én 18.30 
órai kezdettel tartott közmeghallgatás üléséről 

 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme 

 
Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester     

 Dr. Gubik Zoltán alpolgármester     
 Bölcskei Jenőné        
 Salamon Lajos     
 Suplicz Attila     

                        Zuppon Andrea települési képviselők 
                           
Igazoltan távollévő:  
 Erős Gábor települési képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
 Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

                          
Meghívott jelenlévők: 
Vámosi Ferencné igazgatási főmunkatárs 
Zsigmond Attiláné szociális  
Márkusné Törő Magdolna adóügyi  
Csőgörné Csősz Éva pénzügyi főelőadó 
Katona Attiláné pénzügyi főelőadó 
 
Lakosság részéről jelenlévő: -  
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete által meghirdetett 
közmeghallgatáson megjelenteket. Miután a lakosság részéről nincs jelenlévő, külön 
köszöntöm a Körjegyzőség alapi köztisztviselőit. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 
miután a Képviselő-testület 6 tagja jelen van, az ülést megnyitom.  
 
Javasolom, hogy a közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv hitelesítőjéül a Képviselő-
testület dr. Gubik Zoltán települési képviselőt és Suplicz Attila települési képviselőt válassza 
meg.  
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közmeghallgatásról 
készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – dr. Gubik Zoltán és Suplicz Attila települési képviselőt megválasztotta. 
 
Javasolom, hogy a közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv vezetőjének a Képviselő-testület 
Kisariné Lukács Györgyit fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
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Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közmeghallgatásról 
készülő jegyzőkönyv vezetőjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta. 
 
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a közmeghallgatás napirendi pontjait a kiküldött 
meghívóval azonos tartalommal fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közmeghallgatás 
napirendi pontjait egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –  a 
meghívóban feltüntettek szerint elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Napirendi pontok: 
  

1.) Önkormányzat 2010. évi költségvetése háromnegyedéves helyzetéről tájékoztatás 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

2.) Alap Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester  

3.) Egyebek, bejelentések 
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1.)   ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

HÁROMNEGYEDÉVES HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester:  
Tisztelt Jelenlévők! Szeretném tájékoztatni Önöket az Önkormányzat 2010. évi költségvetése 
háromnegyedéves helyzetéről. 
A 2010. február hónapban tartott ülésen a Képviselő-testület 3/2010. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2010. évi költségvetését 2010. január 1-jei hatállyal 
332.458 ezer forint bevételi és 332.458 ezer forint kiadási előirányzattal. 
Az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi alakulásáról történő tájékoztatás elfogadásával 
a testület döntött az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szeptember 
hónapban 10/2010. (IX. 22.) önkormányzati rendeletével az alábbi tartalommal: módosított 
bevételi előirányzat: 387.447 ezer forint, módosított kiadási előirányzat:  387.447 ezer forint. 
Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése háromnegyedéves helyzetéről az 
alábbiak szerint kívánok Önöknek tájékoztatást adni: 

Alap Község Önkormányzata bevételeinek alakulása (2010. III. negyedév) 
Az önkormányzat bevételeinek 60%-át az átengedett központi adók (személyi jövedelemadó 
helyben maradó része, SZJA jövedelem különbség mérséklése), normatív hozzájárulások és 
az egyes szociális feladatok támogatása adja. 
Az állami költségvetés központosított előirányzatot biztosított: 
a) bérpolitikai intézkedésekhez (kereset–kiegészítés címén 6.235 ezer forint) 
b) helyi szervezési intézkedésekhez (prémiumévek programhoz 1.897 ezer forint) 
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c) közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéshez (társulási formában történő 
működés lévén a cecei tagóvodára 10.000 ezer forint) 

d) szociálisan rászorult - 35 fő - gyermek nyári étkeztetéséhez (699 ezer forint)  
e) óvodáztatási támogatás nyújtásához 16 gyermek részére (180 ezer forint) 
Támogatásértékű működési bevétele keletkezett az önkormányzatnak az idei év 
háromnegyedéve során: 
a) az országgyűlési képviselőválasztások lebonyolításához 1.161 ezer forint összegben, 
b) a Társadalombiztosítási Alaptól 249 ezer forint bevétel érkezett - a védőnői szolgálatban 

dolgozó részére – bérpolitikai intézkedések végrehajtásához, 
c) „településőr” program megvalósításához 689 ezer forint támogatásban részesült a 

település, 
d) mozgáskorlátozottak támogatására 185 ezer forintot igényelt az önkormányzat, 
e) óvodatej program keretében a vajtai tagóvodának nyújtott támogatás 14 ezer forint 

összegű volt. 
Az év elején a körjegyzőség valamint az óvodai intézményfenntartó társulás költségvetésében 
jóváhagyott hozzájárulások a megállapított mértékben érkeztek a társult településektől de 
ugyanez érvényesült a kistérségi támogatás folyósítását illetően is az óvodai társulás 
tekintetében.   
A Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök - a közhasznú foglalkoztatáshoz - az 
önkormányzat igénylései szerint érkeztek (6.039 ezer forint összegben). 
A Társadalombiztosítási Alaptól kapott finanszírozás a védőnői szolgálat működéséhez 
biztosít fedezetet (3.179 ezer forint összegben). 
Az intézményi működési bevételek kétharmadát étkeztetési térítési díj bevételek alkotják, 
valamint a közüzemi kiadások továbbszámlázásából befolyt összeg, mely az iskola 2009. 
negyedik negyedévében felmerült ezen költségeit jelenti az intézményfenntartó társulás 
megállapodása szerint. A megállapodás 2010. január 1-jétől ezen pontjában változott (ide 
értve az óvodai intézményfenntartó társulást is), azaz a társulásban részt vevő 
önkormányzatok az intézményeik után a közüzemi költségeket - úgy mint víz-, áram-, 
gázszolgáltatás díja - maguk fizetik, ezek mértéke továbbszámlázásra nem kerül. 
Az önkormányzat sajátos működési bevételei közül kiemelkedik a helyi adó bevétel.  
Új adónem bevezetésére a 2010. évben nem került sor, így a gépjárműadó és az iparűzési adó 
kivetését, beszedését és nyilvántartását kezeli az önkormányzat hivatala. 
Iparűzési adó tekintetében 2009. évről az őstermelők által benyújtott adóbevallások és 
befizetések következtében jelentősen megnövekedett az iparűzési adó bevétel összege. 
 A bevétel növekedés mellett el kell mondani, hogy az állami támogatás, melyet 
jövedelemkülönbség mérséklése címén kapott az önkormányzat, csökkent.  
Az iparűzési adó tekintetében a tervezett bevétel 5.000 ezer Ft, ezzel szemben 12.130,- ezer Ft 
folyt be december 08.-ig. 
Az őstermelők befizetései kb. 3.000,- e Ft, mely előre nem volt tervezhető. Ebben az 
adónemben is csökkent az előző évek hátraléka. Településünkön a vállalkozások nagy része a 
mezőgazdaságra épül, a gazdasági nehézségek várhatóan a 2011. évi befizetésekben 
jelentkeznek, mert akkor kell a 2010. adóévről számot adni.  
A gépjárműadó tekintetében az éves tervezett bevétel 9.000,- e Ft december 08-ig a 
ténylegesen befolyt adóbevétel: 11.625,-  e Ft. 
A gépjárműadónál az adómérték január elsejétől emelkedett. Az adóbevétel ilyen mértékű 
teljesülésének az oka mégis az előző évi hátralékok jelentős csökkenése. Az évközi 
változások között egyre több a forgalomból való kivonás (ami az adófizetés szüneteltetését 
szolgálja) és egyre ritkább a beszerzés. Leggyakrabban fiatalabb járműre cserélnek, ez nem 
feltétlenül nagyobb adóbevételt jelent. 
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Továbbra is gondot okoz a bejelentett munkahellyel nem rendelkező adózók tartozásai és 
azon járművek utáni adótartozások behajtása melyek nincsenek forgalomban. 
A gazdasági válság, az idei év időjárási nehézségei a  nagyobb  vállalkozásoknál okoznak 
fizetési nehézséget. 
Az adóbevételek emelkedése a késedelmi pótléknál is jóval a tervezett mérték fölött van, 
150,- ezer Ft-tal szemben 400,- ezer Ft-ra teljesült. 
Összességében a 2010. év az adóbevételek alakulása tekintetében az előző évekhez képest 
jónak mondható. 
Az önkormányzat a törvényi mentességen felül – mozgáskorlátozottak, egyházak 
gépjárműadó mentessége – további adómentességet nem állapított meg.  
Egyéb sajátos bevétele az önkormányzatnak lakbérbevételből és közterületfoglalásból 
származik. 
Alap Község Önkormányzat 2010. év harmadik negyedévi költségvetésének teljesített 
bevételi főösszege: 278.806 ezer forint. 

Alap Község Önkormányzata kiadásainak alakulása (2010. III. negyedév) 
Az önkormányzat kiadásainak 50%-át a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő 
járulékok adják. 
A munkaadókat termelő járulékok 2009. július l-jével kedvezően változtak, összességében 
32%-ról 27%-ra csökkentek. 
A bérpolitikai intézkedéseket – a központi kereset-kiegészítés tekintetében – végrehajtottuk. 
Dologi és folyó kiadások teljesítése időarányosan alakult. Az intézmények működéséhez 
minden anyagi forrás biztosított volt, így fennakadás nem történt. 
Európai Uniós támogatás (TÁMOP 3.1.4) elnyerésével – 28.809.040 Ft - a múlt évben 
megkezdődött a „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra Alapon” projekt megvalósítása 
melynek lezárása megtörtént. E támogatást az Óvodai Intézményfenntartó társulás – 5 
település - kapta, melyből a pedagógusok szakmai továbbképzése, szakmai eszközök 
beszerzése valamint tanulmányi kirándulások valósultak meg.  
 Az önkormányzat befizetési kötelezettségeinek (költségvetési befizetés többlettámogatás 
miatt illetve a cafetéria-juttatások utáni munkáltatói befizetések) maradéktalanul eleget tett. 
Pénzeszköz átadás 
A megkötött megállapodások értelmében az iskolai intézményfenntartó társulás tekintetében 
Cece Nagyközség Önkormányzatának, a központi orvosi ügyeleti ellátás valamint a 
pedagógiai szakszolgálat tekintetében a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás felé fizet 
hozzájárulást az önkormányzat. 
A Képviselő-testület döntése alapján a helyi non-profit szervezetek támogatásban részesülnek: 
Községi Sportegyesület 1.280 e Ft, Alapi Óvodásokért Közalapítvány 150 e Ft, Alapi 
Iskolásokért Közalapítvány 150 e Ft, Katolikus Egyház 150 e Ft, Református Egyház 100 e 
Ft, Polgárőrség 400 e Ft, Alap Községért Közalapítvány 756 e Ft, (mely összegből hozzájárul 
a szüreti felvonulás megszervezéséhez, a Margaréta Nyugdíjas Klub valamint a Mezőföld 
Népi Együttes működéséhez és támogatja az alapi iskola társastánc csoportjának fellépését). 
Szociális juttatások 
A szociális juttatások nagy részét érintő fizetési kötelezettségek teljesítését központi 
jogszabályok rögzítik, így pl. a rendelkezésre állási támogatás, időskorúak járadéka, ápolási 
díj, lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás melyek kifizetését önkormányzati 
forrás (esetenként 5–10%) hozzátétele mellett vagy anélkül biztosítja a település. 
A helyi szociális rendelet a rászorultaknak átmeneti, azonnali, szülési, temetési segély 
formájában biztosít támogatást. 
Kicsit részletesebben a megállapított szociális ellátásokról: 
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Temetési segély 2010. évben 2010. december 13. napjáig 29 fő részére 29 alkalommal került 
megállapításra.  Jelenleg a temetési segély összege 25.000.-Ft. Temetési segélyre tervezett 
összeg 400.000.-Ft, ellenben a felhasznált összeg a mai napig 725.000.-Ft. 
Szülési segély 2010. évben 2010. december 13. napjáig 11 édesanya részére került 
megállapításra, melynek összege 20.000.-Ft volt gyermekenként. Szülési segélyre a 
betervezett összeg 300.000.-Ft, ezen a jogcímen felhasznált összeg ez idáig 220.000.-Ft. 
Átmeneti segély 2010. év folyamán 31 személy 32 esetben nyújtott be átmeneti segély 
kérelmet a Képviselő-testülethez. 
2010. december 13. napjáig 22 fő 23 alkalommal részesült – ebből 1 fő 2 alkalommal – 
átmeneti segélyben. Az átmeneti segélyre betervezett keret 2010. évben 500.000.-Ft. A 2010. 
évben megállapított átmeneti segélyek összege összesen:: 94.500.-Ft ( 12 alkalommal 1.000.-
Ft átmeneti segély, 2 alkalommal 2.000.-Ft átmeneti segély, 6 alkalommal 5.000.-Ft átmeneti 
segély, 2 alkalommal 10.000.-Ft átmeneti segély és 1 alkalommal 28.500.-Ft átmeneti segély 
került megállapításra) 
A Képviselő-testület 5 esetben élt a rendkívüli méltányosság lehetőségével, 9 esetben pedig 
elutasításra került az átmeneti segély iránti kérelem. 
Azonnali átmeneti segély 2010. december 13. napjáig 17 fő 18 alkalommal került kifizetésre 
96.705.-Ft összeg felhasználásával. Ebből 1 személy 2 alkalommal kapott. A tervezett keret 
100.000.-Ft. 
Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások 2010. év 
folyamán 40 fő kérelmezte a közlekedési támogatást. A 40 főből közlekedési támogatásban 
részesített személyek száma: 29 fő, elutasításra 2010. évben nem került sor. 
A megállapított támogatás összege összesen 234.500.- Ft volt, ezt az összeget az 
Önkormányzat csak megelőlegezte, teljes mértékben megtérítésre került a központi 
költségvetésből. 
- 25 fő részesült a 7.000.-Ft alapösszegű támogatásban, 
- 3 fő, mint kiskorú gyermeket eltartó 10.500.-Ft összegű támogatásban részesült, 
- 1 fő pedig, mint kiskorú gyermeket eltartó és munkaviszonnyal rendelkező 28.000.-Ft 
támogatásban részesült.  
Személygépkocsi szerzési támogatásra való jogosultsága 2 személynek került megállapításra.  
Ebből a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 1 főnek ítélte meg a 300 ezer forintos utalványt 
2010. évben. 
Közgyógyellátási igazolvány  
2009. december 31. napján érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
összesen: 146 fő 
Ebből: alanyi jogon kiadott 117 fő  
– I.- II. csoportú rokkantág alapján nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesül (Szt. 50.§ 
(1) bek. g) pont:  37 fő 
- magasabb összegű családi pótlékban részesül (Szt. 50. § (1) bek. h) pont: 45 fő 
- egyéb jogcímen jogosult ( Szt. 50.§ (1) bek a)-f) pont: 35 fő   
- normatív jogon kiadott: 29 fő 
2010. év folyamán 65 fő kérelmezte a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását 
ebből 7 fő kérelme elutasításra került. Fellebbezésre nem került sor. Az elutasításra 5 esetben 
a kérelmező jövedelmi helyzete miatt került sor, 2 esetben a gyógyszerköltségük nem érte el a 
törvényben előírt határt. Megszüntetésre 2010. év folyamán 49 esetben került sor: 
- 3 esetben haláleset miatt 
- 2 esetben a jogosultság megszűnése miatt 
- 44 esetben a közgyógyellátási igazolvány érvényességi idejének lejárta miatt. 
2010. december 13. napján érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
összesen: 155 fő 
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– I.- II. csoportú rokkantág alapján nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesül (Szt. 50.§ 
(1) bek. g) pont:  36 fő 
- magasabb összegű családi pótlékban részesül (Szt. 50. § (1) bek. h) pont: 53 fő 
- egyéb jogcímen jogosult ( Szt. 50.§ (1) bek a)-f) pont: 36 fő   
- normatív jogon kiadott: 30 fő 
Aktív korúak ellátása  
2009. január 1. napjától a rendszeres szociális segély helyett egy új fajta ellátás került 
bevezetésre, nevezetten az aktív korúak ellátása.  
2009. december 31. napján 42 fő aktív korúak ellátásra jogosult személy volt nyilvántartva. 
Ebből:    
-39 fő rendelkezésre állási támogatásra (RÁT) jogosult  személy:  
-  28 fő részére folyósított RÁT-tal 
-    3 fő részére munkaviszony miatt továbbfolyósítással 
-    8 fő közcélú foglalkoztatásban való részvétellel  
(közfoglalkoztatás időtartama alatt nem szűnik meg a RÁT-ra való jogosultság, csak a RÁT 
nem kerül folyósításra részükre) 
-3 fő rendszeres szociális segélyben (RSZS) részesülő személy  
2010. december 8. napján 49 fő aktív korúak ellátásra jogosult személyt tartunk nyilván. 
Ebből 41 fő RÁT-ra, 8 fő pedig RSZS-re jogosult. 
A RÁT-os személyek közül: 
- 31 fő részére került kifizetésre az ellátás 
- 10 fő közcélú foglakoztatásban vesz részt  
Az RSZS-es személyek közül: 
- 7 fő 55. életévét betöltött személy 
- 1 fő egészségkárosodott személy 
2010. év folyamán 2010. december 13. napjáig: 
- 50 fő 55 esetben nyújtott be aktív korúak ellátása iránti kérelmet 
- 40 esetben került megállapításra a RÁT 
- 6 esetben RSZS került megállapításra 
- 9 esetben elutasításra került az aktív korúak ellátása iránti kérelem 
- 37 fő ellátása 39 esetben került megszüntetésre, ebből: 
- 16 esetben nem közfoglalkoztatás keretében létrejött munkaviszony miatt 
- 13 esetben álláskeresési ellátásra szerzett jogosultságot 
- 2 fő esetében támogatott képzésben való részvétel miatt 
- 3 esetben a nem közfoglalkoztatás keretében létrejött munkaviszony miatt való 
továbbfolyósítási időtartam lejárta miatt 
- 5 egyéb ok miatt (jövedelmi- és vagyoni helyzet stb.) 
Közcélú foglalkoztatásban 39 fő vett illetve vesz részt. Az egy főre eső ledolgozott átlagos 
munkanap szám: 119 nap. 
Normatív lakásfenntartási támogatás 
2010. december 13. napján 45 háztartás jogosult lakásfenntartási támogatásra. A 2010. 
december 3. napján kifizetett 2010. november hónapra járó összeg: 273.000.-Ft volt, melynek 
90%-át a központi költségvetés megtéríti az önkormányzat számára. 2010. évre kifizetett 
összeg: 1.978 ezer Ft. Az e célra tervezett összeg: 1.832 ezer Ft. 
Ápolási díj 
Normatív ápolási díjban 2009. december 31. napján 9 fő részesült, jelenleg (jegyzői hatáskör) 
12 fő részesül, ebből 2 fő - mint fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy 
ápolását végző személy - emelt összegű ápolási díjra jogosult. 
2010. év folyamán 3 személy ápolási díjra való jogosultság megszüntetésre került, 6 esetben 
pedig új kérelemre megállapításra került az ápolási díjra való jogosultság.. 
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Az ápolási díjra betervezett összeg: 3.582 ezer forint 
Ez idáig kifizetett összeg: 3.124 ezer forint.  
Időskorúak járadéka  
Időskorúak járadékra való jogosultsága 2010. december 13. napján 3 főnek van megállapítva. 
Az időskorúak járadékára betervezett összeg: 1.094 e Ft 
Ez idáig kifizetett összeg: 821 e Ft  
Krízishelyzetbe került személyek támogatása 
A krízishelyzetbe került személyek támogatását a 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet vezette 
be. A támogatás iránti kérelmeket 2009. augusztus 1-je és 2010. április 30. napja között 
lehetet benyújtani. A jegyzői hatáskörbe utalt feladat magába foglalta a krízis helyzetbe került 
személyek támogatása iránti kérelmek befogadását, ellenőrzését (a kérelmező a kérelmet 
megfelelően és hiánytalanul töltötte-e ki, továbbá hogy a szükséges igazolásokat a kérelmező 
benyújtotta-e), valamint annak megvizsgálását, hogy a támogatásra való jogosultság feltételei 
fennállnak-e.  
2009. év folyamán 36 fő nyújtotta be a jegyzőhöz a krízishelyzetbe került személyek 
támogatása iránti kérelmét, ebből 34 felelt meg a jogszabályi előírásoknak és továbbításra 
kerültek a Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé a támogatás 
megállapítása végett, 2 személynek pedig elutasításra került a kérelme, mivel nem felelt meg 
a jogszabályi előírásoknak. 
2010. év folyamán 2010. április 30. napjáig 20 fő nyújtotta be a támogatás iránti kérelmet, 
ebből 17 fő kérelme felelt meg a jogszabályi előírásoknak, s továbbításra kerültek a Közép-
dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé a támogatás megállapítása végett, 3 
fő kérelme elutasításra került, mivel nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak 
Települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatási díjkedvezmény 2010. évre 121 
személynek/háztartásnak került megállapításra díjkedvezmény. 
Hadigondozás 
2010. évben a hadigondozottak létszámában nem történt változás.  
Jelenleg 4 fő hadigondozott van nyilvántartva Alap községben, mindegyikük hadiözvegy. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 74 család 171 gyermekére van megállapítva. Ebből 
nagykorú kedvezményezett 8 fő. 
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódóan a gyermekek június és november hónapban 5.800 forint pénzbeli támogatást 
kaptak. Ez évben július hónapban 910.600 forint, november hónapban 991.800 forint,  
összesen 1.902,400 forint kiadást jelentett az önkormányzatnak, mely összeget az 
Államkincstár 100%-osan visszatéríti az önkormányzat részére. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 11 család 24 kiskorú gyermeke, részesült 
gyermekenként 3.000 forint összegű támogatásban. Egy gyermek 7.731,- forint támogatásban 
részesült, ami kollégiumi díj elmaradás volt. Összesen 79.731,- forint rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás került kifizetésre a mai  napjáig.  Elsősorban az iskolakezdés 
időszakában kérték a szülők a segély megállapítását. 
Óvodáztatási támogatás 
Az idei évben júniusban 180.000 forint, december 120.000 forint óvodáztatási támogatás 
került folyósításra, az arra jogosultak számára. Ezt az összeget a Magyar Államkincstár teljes 
egészében megtéríti. 
Köztemetés 
1 személy köztemetéséről döntött a polgármester. Az elhunyt a helyi ápoló-gondozó otthon 
gondnokolt lakója volt.   A hagyaték letárgyalása folyamatban van, így ez a költség még nem 
térült meg. 
Egészségügyi ellátásra való jogosultság szociális alapon történő megállapításra 15 esetben 
került sor. 
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A települési önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek nyári étkeztetéséről gondoskodott felmelegíthető étel biztosításával 2010. június 
16-tól 2010. augusztus 25-ig terjedő időszakban (54 munkanapon keresztül). /A törvény a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, bölcsődés, óvodás és az 1-6. 
évfolyamon nappali rendszerű  iskolai oktatásban résztvevő gyermekek számára biztosítja a 
nyári étkeztetés  lehetőséget./ 
Alap község számára 24 fő volt az engedélyezett gyermeklétszám a támogatásra. Tekintettel a 
plusz létszám igénylésének lehetőségére a programban 18 család 35 gyermeke részesült nyári 
étkeztetésben a fenti időpontban. Ennek összege 634.550- Ft, mely teljes egészében megtérül 
az önkormányzatnak. A nyári gyermekétkeztetés keretében különböző konzervek, száraz 
tészta félék, melegíthető ételek kerültek kiosztásra. Ennek költsége teljes egészében 
visszatérült. 
A Képviselő-testület a felsőoktatásban részt vevő 15 hallgató tanulmányait a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban való részvételével 600 ezer forinttal támogatta.  
Az iskolás gyermekek tankönyv költségeihez a Képviselő-testület az önkormányzat 
költségvetésében 970 ezer forintot fordított, így biztosította valamennyi alapi általános 
iskolába tanuló diák részére az ingyenes tankönyvellátást. 
Felhalmozási kiadások 
Cece Nagyközség Önkormányzata és Alap Község Önkormányzata (mint az 
intézményfenntartó tárulások székhelytelepülése) is pályázatot nyújtott be   „A bölcsődék és 
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére” a Cecei Tagóvoda és az Alapi 
Tagiskolára. Az Önkormányzati Minisztérium kedvezően bírálta el a pályázatokat, így 
támogatásból valósul meg az Alapi tagiskolában a korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítése, 
az igazgatói iroda aljzatának betonozása, hőszigetelése és burkolása. Az önkormányzat 
költségvetése biztosít fedezetet a könyvtár tanterem aljzatának burkolására valamint az iskola 
számítógépeinek korszerűsítéséhez, pótlásához. 
Támogatásból valósul meg az Alapi Óvodában üzemeltetett konyha - szakhatósági 
előírásoknak megfelelő működtetéséhez szükséges – felújítása, melyhez az önkormányzat is 
biztosít anyagi forrást, melyből a  villamos hálózat korszerűsítése valamint főzőüst, hűtők és 
egyéb konyhai eszközök beszerzése történhet meg. 
Teljesen önerőből valósul meg a szolgálati lakás orvosi rendelővé történő átalakítása és annak 
berendezése, valamint az épület másik részében működő orvosi, fogorvosi, védőnői rendelők 
felújítása.  
A Dózsa utca 2. szám alatti orvosi rendelő nappali szociális ellátást biztosító intézménnyé 
történő átalakítását a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás valósítja meg. 
Az önkormányzat épülete egy részénél a beázások megszüntetése érdekében a tetőszerkezet 
javítására valamint a csatorna cseréjére került sor. A gyógyszertári épület tetejének tisztítása 
is megtörtént a belső átalakítást az üzemeltető végezte. 
Utak kátyúzására 450 ezer forintot, fűkaszák beszerzésére pedig 600 ezer forintot fordított a 
település költségvetéséből az önkormányzat képviselő-testülete. 
Pályázaton nyert támogatásból valósult meg a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, mely 
beruházás gesztortelepülése Cece önkormányzata volt. 
Hitelműveletek 
Az önkormányzat működésének biztosításához hitel felvételére nem volt szükség. 
Alap Község Önkormányzatának beruházási hitelállománya: 
Alap Község Önkormányzata OTP Bank Rt-nél a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati 
Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében” csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházás 
célra igénybe vett 34.859 ezer Ft  hitelt 2005. évben, melynek futamideje 13 év. A hitel 
jelenlegi állománya 29.854 ezer forint, melyből az év végéig 1.430 ezer forint törlesztő 
részletet kell teljesíteni. 
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A Magyar Fejlesztési Bank Rt-nél a „Sikeres Magyarországért” fejlesztési hitelprogram 
keretében történt a közművelődési intézmény felújítása. A hitelszerződés megkötésére 2007-
ben került sor, a felvett hitel összege 37.497 ezer forint, melynek futamideje 18 év. Jelenlegi 
hitelállomány 34.372 ezer forint, melyből az év végéig 1.041 ezer forint törlesztő részlet 
kiegyenlítésére kerül sor. 
Értékpapírok 
Az értékpapírok állományában változás nem volt. A Fejér Megyei Önkormányzatok 
Temetkezési Kft-nél 243 ezer forint, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-nél rendelkezik 33 ezer forint vagyonrésszel az 
önkormányzat. 
Alap Község Önkormányzata vagyonának alakulását a jelentéshez csatolt mérleg mutatja.  
Alap Község Önkormányzat 2010. év harmadik negyedévi költségvetésének teljesített kiadási 
főösszege: 273.847 ezer forint. 
Végezetül szeretnék megosztani Önökkel pár településünket érintő statisztikai adatot: 
Népesség nyilvántartási adatok 
A község lakosság száma:                   2100   fő 
          ebből 0-18 év közötti                   425  fő 
                  19-60 év közötti                 1199  fő 
                       60 év feletti                     476   fő 
Anyakönyvi adatok 
Helyben anyakönyvezett haláleset:     15 fő 
Helyben anyakönyvezett házasságkötés:  4 eset 
Helyben anyakönyvezett születés nem volt. 
Ez évben 14 gyermek született és 34 fő halálozott el. 
Kérem eseteleges kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 

2.)  ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester  

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elkészült az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója a jelenlegi ismeretek szerint. 
Az e tárgyban készült előterjesztés szöveges és számszaki adatokat egyaránt tartalmaz. A 
2011. évi költségvetési koncepció javaslat készítésekor még nem ismerjük az önkormányzat 
pénzügyi pozícióit alapvetően meghatározó végleges költségvetési számokat. 
A kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat, az önkormányzat pénzügyi 
szabályozása, valamint a takarékos állami gazdálkodásról és költségvetési felelősségről szóló 
törvény figyelembe vételével készült a község költségvetési koncepciója. 
Alapvető szempont a tervezésnél, hogy az önkormányzat és az intézmények zavartalan 
működését biztosítani kell.  
A törvényjavaslat áttekintése alapján elmondható, hogy a jövő évi normatív hozzájárulások 
mértéke jelentős mértékben nem változik, néhány kivételtől eltekintve. Ilyen változás például, 
hogy várhatóan az átengedett személyi jövedelemadó 7%-kal csökken, ezt azonban az 
üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai támogatások növekedése kompenzálja. 
Közfoglalkoztatás keretében bekövetkező változás az, hogy megszűnik az önkormányzati 
közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és 
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megszűnik a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram. Helyben a 
munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól. Az 
önkormányzatok, mint pályázók jelennek meg, és a korábbiakkal megegyező arányú 
bértámogatás mellett dologi kiadásaikhoz is támogatást kapnak.  
Helyi adókra vonatkozóan elmondható, hogy 2011-től csökken a súlyos 
mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadó-mentesség: az adómentesség csak a súlyos 
mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsik átlagos (évi 12 ezer forint) 
adóterhéig jár. 
A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása egyszerűsödik. 
Alapjává a korábbi – év közben folyamatosan változó – adat helyett mindig a két évvel előbbi 
tény adóerőképesség válik. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik 
tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott 
és a településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Ez a bizonytalanságot csökkenti. 
A közmeghallgatáson a Képviselő-testület által elfogadott határozat tartalmát szeretném 
ismertetni, mely az alábbi:  
Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete – megismerve az Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás valamint a Körjegyzőség előterjesztett 2011. évi költségvetési koncepciójának 
tartalmát – Alap község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállításához az alábbi 
koncepcionális alapelveket fogalmazza meg: 

1.) Az önkormányzat által vállalt kötelező feladatok végrehajtása elsőbbséget kell 
élvezzen az önként vállalt feladatok, kötelezettségvállalások előtt. 

2.) Törekedni kell az önkormányzati költségvetés likviditásának folyamatos megőrzésére 
és ennek a gazdálkodási év teljes egészében történő figyelemmel kísérésére. Társulási 
formában ellátott feladatoknál kiemelt hangsúlyt kell fektetni az önkormányzatot 
megillető hozzájárulások megérkezésének fontosságára, a kintlévőségek behajtásának 
kiaknázására. 

3.) Figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzati költségvetés működése csak 
működési hitellel tervezhető, számolni kell azzal, hogy várható jogszabályi keretek 
között élni kell az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási 
kérelmek benyújtásának lehetőségével. 

4.) Fontos rögzíteni a hitel-visszafizetési kötelezettség fedezete biztosításnak kiemelt 
jelentőségét. 

5.) Az önkormányzati gazdálkodás takarékossági szempontjainak meghatározásánál 
javasolt megvizsgálni az önként vállalt feladatok és támogatások módját és mértékét. 

6.) Önkormányzati fejlesztések, felhalmozási kiadások tervezésénél törekedni kell a 
pályázati lehetőségek maximális kihasználására, így: 

- önkormányzati tulajdonú ingatlanok akadálymentesítésének 
megvalósításánál, 

- ivóvíz minőségének javítását eredményező beruházás kivitelezésénél, 
- önkormányzati tulajdonú utak felújításánál, 
- iskolai tornaszoba felújításánál, 
- Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül megvalósuló 

szociális intézménykialakítás esetén.  
Kérem a jelenlévőket, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját illetően 
esetleges kérdéseiket tegyék fel, szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. 
 
A napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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3.)  EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem, ha valakinek a résztvevők közül van közérdekű 
kérdése, bejelentése tegye meg.  
 
Közérdekű kérdés, bejelentés a közmeghallgatáson nem hangzott el, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönve a részvételt a közmeghallgatást bezárta. (19.20 óra) 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Méhes Lajosné                                                 Nyikosné Katzenberger Erika 
           polgármester                                                                               körjegyző 
 
 
 
 
         Suplicz Attila                           Dr. Gubik Zoltán      
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