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JEGYZŐKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2010. DECEMBER 15-ÉN TARTOTT SOROS NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 

 
Napirendi pontok: 

1.) Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. II. félévi és 2010. I. 
félévi munkájáról  
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Tóth Ervin munkaszervezet vezető 

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

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

4.) Civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelettervezet 
előterjesztése 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző  

5.) Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló rendelettervezet 
előterjesztése  
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző  

6.) Helyi kitüntetés és elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző  

7.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester  

8.) Egyebek, bejelentések 
 

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések: 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete az 
ingatlanok és közterületek tisztántartásáról 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete helyi 
kitüntetés és elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/2010. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
194/2010. (XII. 15.) számú határozat: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi II. félévi és 2010. I. 
félévi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 
195/2010. (XII. 15.) számú határozat: Önkormányzat 2010.évi költségvetése háromnegyed éves helyzetéről 
szóló tájékoztató elfogadása   
196/2010. (XII. 15.) számú határozat: Alap Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepció 
elfogadása  
197/2010. (XII. 15.) számú határozat: Helyi kitüntetés és elismerő cím adományozásával kapcsolatos döntés 
198/2010. (XII. 15.) számú határozat: Lejárt határidejű határozatok elfogadása 
199/2010. (XII. 15.) számú határozat: Polgárőrség működéséhez anyagi támogatás biztosítása 
200/2010. (XII. 15.) számú határozat: Óvodai étkeztetésre szerződéskötés  
201/2010. (XII. 15.) számú határozat: Megállapodás kötés parkolás céljára  
202/2010. (XII. 15.) számú határozat: 442. helyrajzi számú ingatlan telekalakításához, megosztásához 
hozzájárulás 
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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 17.00 órai 
kezdettel tartott soros nyilvános 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 
                           
Tanácskozási joggal jelen van: 
 Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 
Igazoltan távollévő:  
 Erős Gábor települési képviselő 

                          
Meghívott jelenlévők: 
Tóth Ervin Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet vezetője 
Szalai Csaba Alapi Polgárőrség vezetője 
Retter Mihály polgárőr tag 
Enczi József polgárőr tag 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén 
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselő-testület 6 tagja 
jelen van, az ülést megnyitom.  
 
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzőkönyvének 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 testületi ülésről 
készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – dr. Gubik Zoltán és Suplicz Attila települési képviselőt megválasztotta. 
 
Javasolom, hogy a testületi 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 a testületi ülésről 
készülő jegyzőkönyv vezetőjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta. 
 
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a nyilvános testületi ülés napirendi pontjait a 
kiküldött meghívóval azonos tartalommal fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
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Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános testületi ülés 
napirendi pontjait egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –  testületi 
ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Napirendi pontok: 
  

1.) Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. II. félévi és 2010. I. félévi 
munkájáról  
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Tóth Ervin munkaszervezet vezető 

2.) Önkormányzat 2010. évi költségvetése háromnegyedéves helyzetéről tájékoztatás 
(előterjesztést a képviselők a közmeghallgatás meghívójával megkapták) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

3.) Alap Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója 
(előterjesztést a képviselők a közmeghallgatás meghívójával megkapták) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester  

4.) Civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelettervezet 
előterjesztése 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző  

5.) Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló rendelettervezet előterjesztése  
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző  

6.) Helyi kitüntetés és elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző  

7.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester  

8.) Egyebek, bejelentések 
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1.) TÁJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 

TÁRSULÁS 2009. II. FÉLÉVI ÉS 2010. I. FÉLÉVI MUNKÁJÁRÓL  
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Tóth Ervin munkaszervezet vezető 

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A napirendi pont keretében a képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt megkapták. 
Megkérdezem Tóth Ervin munkaszervezet vezetőt kíván-e a szóbeli kiegészítés lehetőségével 
élni?   
 
Tóth Ervin munkaszervezet vezető: 
A társulások 1996.-ig nyúlnak vissza, amikor a parlament létrehozta őket. Ekkor még a 
település infrastruktúráját fejlesztették, ilyen volt például a buszvárok építése. A következő 
lépés 2004-ben a többcélú társulások előkészítése volt, amelyek már normatív támogatásokat 
kaptak. 2005-ben jött létre a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás. A kistérség a szociális, a 
közoktatás és a belső ellenőrzés feladatait látja el társulásban. A kormány jövő évi elképzelései 
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is maradnak változatlan formában, mint az idei évben. Többlet pénzt nem preferálnak. A 
kistérség a közoktatás területén normatív támogatásokat kap. A szociális területnek és a belső 
ellenőrzésnek évek óta változatlan a finanszírozása.  
A HÁLÓ 2008 májusa óta működik. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszer, étkeztetés, és 
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat lát el. Most egy pályázat befejező részéhez 
értünk el, melynek keretében Alapon az orvosi lakás felújítása történik meg, az öregek nappali 
ellátása fog benne működni. Ebben eszközbeszerzés is van, bútor, jármű, műszaki cikk. Január 
végére ígérték az átalakítás végét. Ha a szociális intézmény megfelelő anyagi támogatást kap, 
akkor az önkormányzatoknak nem kell hozzájárulniuk. Szeretném, hogy minél többen vennék 
igénybe ezt a szolgáltatást is, amely többlet normatívát jelentene, ehhez kérem a képviselők 
segítségét is.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Megköszönöm a munkaszervezet vezetőjének, és az ott dolgozók munkáját. Alapon probléma 
nem merült fel a fizetéssel kapcsolatban. Településünkön van a legtöbb jelzőrendszeres 
segítségnyújtás kiépítve. Az idősek napközi ellátásánál az idős emberek egész napos programot 
vehetnek igénybe. Nem tudni, hogy jövőre lesz–e ilyen pályázat, ezért döntött a társulás a 
megvalósítás mellett. A működési költség nem fog plusz terhet róni településre.  
A két orvosi rendelő egy helyrajzi számon van, amit szét kell választani, hogy jól kapják meg a 
működési engedélyt.  
 
Tóth Ervin munkaszervezet vezető:                    
A klub 3,5 millió forint többlet normatívát jelentene, még akkor is, ha kell felvenni egy embert 
álladó munkára. A 2011.-es év is hasonlóan fog alakulni, mint a 2010.-es év.   
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Megköszönöm a kistérségnek, hogy a buszt a rendelkezésünkre bocsájtották, sokszor ingyen is.  
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Az ügyeleti alapellátásnál milyen információ van a központi ügyelet költségvetésében mennyit 
fognak leosztani?  
 
Tóth Ervin munkaszervezet vezető:                    
Ezzel kapcsolatban nincs információm. A költségvetési törvényben van benne valahol. Az 
elfogadás után tudok csak pontos adatokkal szolgálni. A kistérség költségvetését az összes 
önkormányzatnak véleményezni kell.  
 
Suplicz Attila képviselő:  
Az orvosi lakás felújítására kevés az idő. A műszaki ellenőrzést ki biztosítja a beruházó? 
 
Tóth Ervin munkaszervezet vezető:                    
A beruházásnál van felelős műszaki ellenőr, és a beruházó is alkalmaz műszaki vezetőt.   
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem aki a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi 
Társulás 2009. II. félévi és 2010. I. félévi munkájáról szóló tájékoztató előterjesztés szerinti 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat 
194/2010. (XII. 15.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi 
Társulás 2009. II. félévi és 2010. I. félévi munkájáról szóló tájékoztatót előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadta.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi 
Társulás elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
 

2.) ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

HÁROMNEGYEDÉVES HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
Az anyagot a képviselők a meghívóval együtt megkapták. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2010. évi költségvetése háromnegyed éves helyzetéről 
szóló tájékoztatást megtárgyalta jóváhagyásra és elfogadásra javasolja a képviselő-
testületeknek. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Kérem a képviselőket esetleges kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Mivel hozzászólás, kérdés nincs, emlékeztetem a képviselőket, hogy az előterjesztés határozati 
javaslatot tartalmaz, aki annak tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
195/2010. (XII. 15.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Alap Község 
Önkormányzat 2010. évi költségvetése harmadik negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót és annak tartalmát előterjesztés szerint elfogadta.  
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3.) ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester  

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az Önkormányzat jövő évi költségvetési koncepcióját a képviselők a meghívóval együtt 
megkapták. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság Alap Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepcióját 
megtárgyalta, jóváhagyásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testületeknek. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Kérem a képviselőket esetleges kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. 
Mivel hozzászólás, kérdés nincsen kérem, hogy aki az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
196/2010. (XII. 15.) számú határozat 

 
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. 
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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.  
 

 

4.) CIVIL SZERVEZETEK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL 

SZÓLÓ RENDELETTERVEZET ELŐTERJESZTÉSE 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző  

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Körjegyző Asszony elkészítette a napirendi pont keretében előterjesztését és a 
rendelettervezetet. 
 
Salamon Lajos képviselő:  
Aki nem csak Alap Község közigazgatási területén működik, az ki van zárva? Itt az egyházakra 
gondoltam.  
  
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
A pályázó egyházi szervezetnek rendelkeznie kell dokumentummal, hogy az egyházközség 
Alap Község közigazgatási területén folytatja tevékenységét. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elhangzottak után kérem a képviselőket, aki az előterjesztett rendelettervezet tartalmával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 
 
 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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5.) AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL 

SZÓLÓ RENDELETTERVEZET ELŐTERJESZTÉSE  
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző  

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Körjegyző Asszony elkészítette a napirendi pont keretében előterjesztését és a 
rendelettervezetet. Kérem a képviselők hozzászólását. 
 
Salamon Lajos képviselő:  
Az ingatanok előtt a járda a tulajdonos kötelessége tisztán tartani. Akinek sarki telken van az 
ingatlana annak mind a kettő részen kell tisztántartani a járdákat?  
 
Suplicz Attila képviselő:  
A sarokteleknek eleje és oldala is van. Tisztában kellett lennie, hogy mivel jár, mind a két 
oldalt takarítani, tisztítani kell. Az ilyen telektulajdonosokat fel kell szólítani, hogy rakják 
rendbe a tulajdonaikat. Ha nem sikerült, akkor az ingatlanra ráterheltetni a költségeket.  
 
Salamon Lajos képviselő:  
Tudok olyan embereket, akik a házban keletkező mosó vizet az árkokba engedik.  
 
Suplicz Attila képviselő:  
A Kossuth Lajos utcában a játszótérnél van egy zsákutca. Jó lenne ha, stabilabb alappal 
rendelkezne.    
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszönöm a hozzászólásokat és a jelzést. Elhangzottak alapján kérem a képviselőket, aki az 
előterjesztett rendelettervezet tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
14/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról 
 
 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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6.) HELYI KITÜNTETÉS ÉS ELISMERŐ CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS 

ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 5/2010. (III. 30.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző  

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Körjegyző Asszony az előterjesztésben felvázolta a rendelet módosításának indokait. Kérem a 
képviselőket esetleges kérdéseiket tegyék fel, szóljanak hozzá a napirendi ponthoz.  
Hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki az előterjesztett rendelettervezet tartalmával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

helyi kitüntetés és elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló  
5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elhangzott már a testületi üléseken, hogy az előző Képviselő-testület nem döntött a díszpolgári 
címre felterjesztett javaslatról. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület rendeletének 
módosításáról döntött, javasolom a képviselőknek, hogy a díszpolgári címről az idei évben 
döntést már ne hozzon, miután az elismerés átadására az idei évben az idő rövidsége miatt már 
nem kerülhet sor ünnepélyes keretek között. Jövő évben április 30-ig tájékoztatni kell az 
érintetteket a javaslattétel lehetőségéről, az új rendelkezések szerint a javaslatokat június 30-ig 
meg lehet tenni, melyről a Képviselő-testületet augusztus 31-ig tájékoztatni kell, s méltó 
módon lehet az elismerések átadását kivitelezni. Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évben helyi kitüntetés és elismerő cím 
adományozásáról nem hozott döntést. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintetteket az 
„Alap Község Díszpolgára” kitüntető címre valamint az „Alap Községért” emlékplakett 
elismerésre történő javaslattételről, a határidőkről tájékoztassa.  
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2011. április 30. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
197/2010. (XII. 15.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évben helyi kitüntetés és elismerő 
cím adományozásáról nem hozott döntést.  
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintetteket az „Alap Község Díszpolgára” 
kitüntető címre valamint az „Alap Községért” emlékplakett elismerésre történő 
javaslattételről, a határidőkről tájékoztassa.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2011. április 30. 
 
 

7.) JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester  

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A képviselők a nyilvános ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
előterjesztését megkapták. Kérem, aki annak tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
198/2010. (XII. 15.) számú határozat 

 
Alap község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta, tudomásul 
vette.  
 
 
 
Szalai Csaba Alapi Polgárőrség vezetője, Retter Mihály polgárőr tag, Enczi József polgárőr 
tag a tanácsterembe érkezik. 
 
 
 

8.) EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 
 

a) Polgárőr Egyesület rendkívüli támogatási kérelme 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszöntöm a polgárőrség képviselőit. Sajnos a településen megszaporodott a betörések száma. 
Két éve csak papíron van körzeti megbízott, mert mindig más területre vezénylik el. A 
rendőrség részéről hiányolom a polgárőrséggel való kapcsolattartást. Az egyesületet nem csak 
az önkormányzat, hanem más vállalkozók is támogatják. Pályázatokon is nyertek pénzeket. Az 
Egyesület önkéntesen szerveződött, mindenki a szabad idejét áldozza fel. Tevékenységüket jó 
és rossz kritikák egyaránt érik. Meglátásom, hogy létszükséglet a településeken a 
polgárőrségek fenntartása, mely hozzájárulhat az egyre több negatívummal terhelt 
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közbiztonság javításához. Munkájuk segítése érdekében javasoltam egy éjjellátó készülék 
beszerzését is. Kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák ezen túl is a polgárőrséget.  
Az egyesület három évvel ezelőtt vásárolta meg az autót, amellyel a szolgálat teljesítése 
történik. A Polgárőrség képviselői autóval kapcsolatos jövőbeni terveiket érintően kerestek 
meg, és vannak itt az ülésen is. A javítási költségeket az autó értékesítője állta idáig, mára 
azonban nagyon sok már az autó fenntartási költsége.   
 
Enczi József polgárőr tag:  
Az egyesületben lévő emberek 80%-a dolgozik, emellett társadalmi munkában végzik a 
polgárőrséggel kapcsolatos teendőket. Nem csak az önkormányzat segítségével, hanem 
adományokból, tagdíjakból, adó 1%-ából, pályázati pénzekből gazdálkodunk. Sokan a saját 
autójukkal is járőröznek. Az autócsere nagyon aktuális. A polgárőrség autóját értékesítő 
szervezet most már nem hajlandó a javíttatást ingyen elvégezni. Minden alkalommal, amikor az 
autót használjuk, menetlevelet vezetünk. 20-30 kilométeres sebességgel járunk, ami jobban 
tönkreteszi az autót. Az Alapi Polgárőr Egyesület 935 ezer forint megtakarítással zárja a 2010-
es évet. Az egyesületi ülésen úgy döntöttünk, hogy egy fiatalabb autót szeretnénk 
megvásárolni, de ahhoz kellene 300 ezer forint a jövő évi működési költségek fedezéséhez.    
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Vannak negatív jelzések is a Polgárőrség működésével kapcsolatban, ilyen volt például az 
autóhasználat indokoltsága is. Nagyon fontos, hogy ne használják az autót magánügy 
intézésére a polgárőrség tagjai.  
 
Enczi József polgárőr tag:  
Csak Szalai Csaba elnök engedélyével mehet csak ki az autó a településről, szigorúan 
menetlevelet kell vezetni az autót használónak.  
 
Suplicz Attila képviselő:  
Évekkel ezelőtt megalakultak elég szétszórt állománnyal. Nem igazán volt összefogva az 
egyesület. Ezért van ez a negatív vélemény róluk. 
 
Enczi József polgárőr tag:  
Az Egyesület vezetése nehéz feladat, hiszen az emberek önként, szabadidejűket feláldozva 
végzik el feladataikat. Igyekeznek mindent megtenni azért, hogy az Egyesület minél nagyobb 
megelégedettséggel végezze a munkáját. Szigorítottak a polgárőrré válás szabályain is, illetőleg 
egy jogszabálymódosítás vizsgakötelezettséghez kötötte a feladatok ellátását. Aki a vizsgát 
nem teszi le, nem végezhet polgárőri feladatokat. 
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
A polgárőrökre szükség van, nem csak a falunkban, hanem az egész országban. Alapfelállás a 
megelőzés, ez a legfontosabb feladat. Nem lehet tudni, hogy mennyi betörés, besurranás nem 
valósult meg azóta, mióta van a polgárőrség. Az erődemonstráció már 50%-os siker, a másik 
50% az anyagi és tárgyi dolgok. Javasolom a képviselő-testület tagjainak, hogy a 
lehetőségekhez mérten 300 ezer forint összegben támogassa az egyesületet. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte 
az Alapi Polgárőr Egyesület gépkocsivásárlásra irányuló szándékát. A Képviselő-testület az 
Egyesület rendkívüli kiadására tekintettel, a működési költségeinek fedezésére 300 ezer forint 
támogatást nyújt az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének települési képviselők, az 
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alpolgármester és a polgármester fel nem vett juttatásai terhére. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester Határidő: 2010. december 31. Kérem, aki a javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
199/2010. (XII. 15.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte az Alapi Polgárőr Egyesület 
(székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviseli: Szalai Csaba elnök) 
gépkocsivásárlásra irányuló szándékát. A Képviselő-testület az Egyesület rendkívüli 
kiadására tekintettel, a működési költségeinek fedezésére 300 ezer forint rendkívüli 
támogatást nyújt az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének települési képviselők, az 
alpolgármester és a polgármester fel nem vett juttatásai terhére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a támogatás 
átutalásáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. december 31.  
 
 
Szalai Csaba Alapi Polgárőrség vezetője, Retter Mihály polgárőr tag, Enczi József polgárőr 
tag a támogatást megköszönve, a tanácstermet elhagyja. 
 
 

b) Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az előző ülés óta történt események tekintetében az alábbiakról tájékoztatom a Képviselő-
testületet:  
- november 15.-én szakmai fórumon vettem részt Abán, a köztisztviselő és a közalkalmazotti 
jogszabályváltozásról volt előadás, 
- november 17-19.-e között a Magyar Élelmiszer Bank által kapott (liszt, tészta, keksz) 
csomagok osztása történt meg a településen, 
- november 20.-án Pázmándon a Mezőföldi Népi Együttes néptáncosok selejtezője volt, ahol 
arany minősítésben részesültek, külön köszönet érte,  
- november 26.-án Sárbogárd és Vidéke lapkiadó által szervezett 20 éves megemlékezésen 
vettem részt, 
- november 28.-án az Adventi gyertya meggyújtására került sor, 
- november 29.-én megbeszélést tartottam a karácsonyi rendezvényekkel kapcsolatban, 
- november 30.-án Székesfehérváron a Közigazgatási Hivatal által szervezett felkészítésen 
vettünk részt az alpolgármester úrral, 
- december 1.-én Budapesten a közigazgatás átalakulásával kapcsoltban tájékoztatón voltunk a 
körjegyző asszonnyal,  
- december 03.-án vizsgáztak a polgárőrök, 



 13

- december 5.-én mikulásvárás volt a művelődési házban, 
- december 6.-án mikulás voltam az óvodában,  
- december 8.-án Mezőföldi Népi Együttessel Budapesten voltunk, ott léptek fel nagy sikerrel, 
- december 12.-én az orosz delegáció vendégül látása, és katolikus templomban orgona 
hangverseny volt,  
- december 13.-án az orosz delegáció második napja. Köszönöm a Képviselő-testület tevékeny 
részvételét és segítségét az orosz delegáció fogadásában. Bizakodással tekintünk a kialakított 
kapcsolat jövőbeni sikerei felé. 
 
 

c) Óvodai Intézményfenntartó Társulás keretében étkeztetés 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az óvodai Intézményfenntartó Társulást 5 település hozta létre. A Társulás keretében működő 
5 óvodában különbözőképpen történik az étkeztetés biztosítása, amelynek legfőbb oka az, hogy 
a társulásban részt vevő önkormányzatok ezt a feladatot különbözőképpen oldották meg a 
társulás létrejötte előtt is.  
A Cecei, Vajtai és Sáregresi Tagóvodákban az étkeztetést a Csülök Vendéglátó és Szolgáltató 
Betéti Társasággal kívánták a társult önkormányzatok ellátni. Miután a szerződés lejár, 
javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításáig továbbra is ez 
a Társaság lássa el ellátási érdekből az étkeztetést, egyeztetve a társult önkormányzatokkal. Az 
e tárgyban kötendő szerződés tartalmi elemeit ismertetem.  
Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, mint az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta 
Óvodai Intézményfenntartó Társulás képviselőjét, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde tagintézményeiben, a Cecei Óvodában, a Sáregresi Óvodában, a Vajtai Óvodában 
biztosítandó étkeztetés lebonyolítására ellátási érdekből a Csülök Vendéglátó és Szolgáltató 
Betéti Társasággal (8600 Siófok, Bajcsy Zsilinszky u. 46-48., képviseli: Rucz Csaba) az 
Alsószentiváni Tagóvodában biztosítandó étkeztetés lebonyolítására ellátási érdekből a 
Fenyőfa Vendéglővel (2424 Előszállás, Balatoni út 45., képviseli: Simon István) szerződést 
kössön határozott időtartamra 2011. január 1-jétől a szolgáltatásra meghirdetett közbeszerzési 
eljárás eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb három hónapig. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintett polgármestereket értesítse. Felelős: 
Méhes Lajosné polgármester Határidő: 2010. december 30. 
Kérem aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
200/2010. (XII. 15.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, mint az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás képviselőjét, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde tagintézményeiben, a Cecei Óvodában, a Sáregresi Óvodában, a Vajtai 
Óvodában biztosítandó étkeztetés lebonyolítására ellátási érdekből a Csülök Vendéglátó 
és Szolgáltató Betéti Társasággal (8600 Siófok, Bajcsy Zsilinszky u. 46-48., képviseli: Rucz 
Csaba) az Alsószentiváni Tagóvodában biztosítandó étkeztetés lebonyolítására ellátási 
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érdekből a Fenyőfa Vendéglővel (2424 Előszállás, Balatoni út 45., képviseli: Simon István) 
szerződést kössön határozott időtartamra 2011. január 1-jétől a szolgáltatásra 
meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb három 
hónapig.  
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintett 
polgármestereket értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. december 30. 
 
 

d) Parkoló céljára terület használatba vétele 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Több észrevétel is érkezett, hogy a településen, a Béke utcában az intézmények, 
közszolgáltatások megközelítése céljából parkolók, közterületet igénybe vevők veszélyeztetik a 
közlekedést. Ezzel kapcsolatban előzetes tárgyalások folytak az 564 hrsz-ú, Fő út 216. számú 
ingatlan tulajdonosával, aki ingatlana egy részét biztosította parkolás céljára térítésmentesen. 
Ismertetem a megállapodás tartalmi elemeit és határozati javaslatomat: Alap Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Béke 
utcában található intézmények, közszolgáltatások megközelítése céljából parkoló biztosítására 
az Alap 564 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosával megállapodást kössön 2011. január 1-jétől 
2011. december 31-ig. Alap település Béke utcában található intézmények, közszolgáltatások 
megközelítése céljából Takács Krisztina (7012 Alsószentiván, Béke u. 26.) Alap Község 
Önkormányzata részére szükség esetén térítésmentesen biztosítja a tulajdonában lévő Alap 564 
helyrajzi számú, a természetben Alap, Fő u. 216. szám alatt található 2200 m2 területű 
ingatlanának 1000 m2 nagyságú területét parkolás céljára. 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. december 30. 
Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
201/2010. (XII. 15.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a Béke utcában található intézmények, közszolgáltatások 
megközelítése céljából parkoló biztosítására az Alap 564 helyrajzi számú ingatlan 
tulajdonosával megállapodást kössön 2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig. Alap 
település Béke utcában található intézmények, közszolgáltatások megközelítése céljából 
Takács Krisztina (7012 Alsószentiván, Béke u. 26.) Alap Község Önkormányzata részére 
szükség esetén térítésmentesen biztosítja a tulajdonában lévő Alap 564 helyrajzi számú, a 
természetben Alap, Fő u. 216. szám alatt található 2200 m2 területű ingatlanának 1000 
m2 nagyságú területét parkolás céljára. 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2010. december 30. 
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e) Orvosi rendelői telek megosztáshoz hozzájárulás 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az orvosi rendelőnél végzett beruházás során vált egyértelművé, hogy egy helyrajzi számon 
szerepelnek az orvosi rendelők. A nappali ellátás kapcsán végzett beruházás lévén is 
szükségszerű lenne a telek megosztása oly módon, hogy a két ingatlan külön helyrajzi számon 
szerepeljen. A megosztást követően a jelenleg 442 helyrajzi számú 2995 m2 területű ingatlan 
442/1 hrsz-ú része 1523 m2 lenne a 442/2 hrsz-ú ingatlan pedig 1472 m2.  
Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását a telekalakításhoz. Határozati javaslatom az alábbi:  
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul Alap Község Önkormányzat 
tulajdonában lévő Alap 442 helyrajzi számú, 2995 m2 területű, kivett, orvosi rendelő művelési 
ágú ingatlan telekalakításához a jegyzőkönyvhöz csatolt telekalakítási helyszínrajz és változási 
vázrajz szerint. 
Telekalakítás után a 442 hrsz-ú ingatlan az alábbiak szerint kerül kialakításra: 
442/1 helyrajzi számú ingatlan 1523 m2 kivett, orvosi rendelő művelési ággal, 
442/2 helyrajzi számú ingatlan 1472 m2 kivett, orvosi rendelő művelési ággal. 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, 
hogy a telekalakítás ügyében a Körzeti Földhivatalnál a telekalakítási helyszínrajz és változási 
vázrajz szerint eljárjon. 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2011. január 31. 
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
202/2010. (XII. 15.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul Alap Község Önkormányzat 
tulajdonában lévő Alap 442 helyrajzi számú, 2995 m2 területű, kivett, orvosi rendelő 
művelési ágú ingatlan telekalakításához a jegyzőkönyvhöz csatolt telekalakítási 
helyszínrajz és változási vázrajz szerint. 
 
Telekalakítás után a 442 hrsz-ú ingatlan az alábbiak szerint kerül kialakításra: 
442/1 helyrajzi számú ingatlan 1523 m2 kivett, orvosi rendelő művelési ággal, 
442/2 helyrajzi számú ingatlan 1472 m2 kivett, orvosi rendelő művelési ággal. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a telekalakítás ügyében a Körzeti Földhivatalnál a telekalakítási 
helyszínrajz és változási vázrajz szerint eljárjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2011. január 31. 
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A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.20 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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