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

JEGYZİKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

2011. MÁJUS 30-ÁN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ 
 NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 

 
 
 
Napirendi pontok:  
1. Tájékoztató a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
tevékenységérıl  

Elıterjesztı: Gicziné Boromissza Márta családgondozó, Nagy Katalin családsegítı 
2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 
elıterjesztése 

Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika 
Elıterjesztés elkészítésében közremőködik: Kovácsné Pribék Erzsébet igazgatási 
ügyintézı 

3. Építési Szabályzat módosításának elıkészítése 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
4. Bérleti használati díjak módosítása  

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
5. Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának véleményezése 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
6. Helyi kitüntetı és elismerı címekre érkezett javaslatok  

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
7. Bejelentések, egyebek 
 

 

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek 
használatáról szóló 12/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról  
74/2011. (V. 30.) számú határozat: „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi 
beszámolójának elfogadása 
75/2011. (V. 30.) számú határozat: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 
elfogadása 
76/2011. (V. 30.) számú határozat: Építési Szabályzat módosításának elıkészítése 
77/2011. (V. 30.) számú határozat: Arany János Mővelıdési Ház bérleti díjának megállapítása  
78/2011. (V. 30.) számú határozat: Lakások bérleti díja – módosítási javaslat elvetése   
79/2011. (V. 30.) számú határozat: Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának V. számú módosításával kapcsolatos 
véleménynyilvánítás 
80/2011. (V. 30.) számú határozat: Kovács Ernı „Alap Község Díszpolgára” kitüntetı cím adományozása   
81/2011. (V. 30.) számú határozat: Sebestyén Imre „Alap Község Díszpolgára” posztumusz kitüntetı cím 
adományozása   
82/2011. (V. 30.) számú határozat: Kemény Istvánné „Alap Községért” kitüntetı cím adományozása  
83/2011. (V. 30.) számú határozat: Megállapodás kötése LEADER pályázathoz (rendezvények, szabadidıs 
programok infrastrukturális feltételeinek fejlesztése projekt) 
84/2011. (V. 30.) számú határozat: Pedagógus napra forrás biztosítása 
85/2011. (V. 30.) számú határozat: Iskolai végzıs évfolyam kirándulásához támogatás biztosítása 
86/2011. (V. 30.) számú határozat: Közbeszerzési összegezés nemleges tartalmának jóváhagyása 
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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 

Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 30-án 18.00 órai 
kezdettel tartott soron következı nyilvános ülésérıl 

 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 

 
Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester     

 dr. Gubik Zoltán alpolgármester     
 Erıs Gábor  
 Bölcskei Jenıné        
 Salamon Lajos     
 Suplicz Attila     

                        Zuppon Andrea települési képviselık 
                           
Tanácskozási joggal jelen van: 
                        Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 

                          
Meghívott jelenlévık: 

Gicziné Boromissza Márta családgondozó 
 Nagy Katalin családsegítı 
 Kovácsné Pribék Erzsébet igazgatási ügyintézı 

  Dr. Fodor István Olup-Aqua képviselıje 
  Láng Balázs Olup-Aqua képviselıje  
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésén 
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 7 
tagja jelen van, az ülést megnyitom.  
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület Erıs Gábor 
települési képviselıt és Suplicz Attila települési képviselıt válassza meg.  
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl 
készülı jegyzıkönyv hitelesítıjének egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Erıs Gábor és Suplicz Attila települési képviselıt megválasztotta. 
 
Javasolom, hogy a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv vezetıjének a Képviselı-testület 
Kisariné Lukács Györgyit fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl 
készülı jegyzıkönyv vezetıjének egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta. 
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Napirendi pontok: 
Javasolom a Képviselı-testületnek, a nyilvános testületi ülés napirendi pontjait elfogadni az 
alábbiak szerint:  
1. Tájékoztató a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységérıl  

Elıterjesztı: Gizciné Boromissza Márta családgondozó, Nagy Katalin családsegítı 
2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elıterjesztése 

Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika 
Elıterjesztés elkészítésében közremőködik: Kovácsné Pribék Erzsébet igazgatási 
ügyintézı 

3. Építési Szabályzat módosításának elıkészítése 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
4. Bérleti használati díjak módosítása  

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
5. Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának véleményezése 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
6. Helyi kitüntetı és elismerı címekre érkezett javaslatok  

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
7. Bejelentések, egyebek 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
8. Bejelentések, egyebek 
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontjait egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül - 
javaslat szerint elfogadta.  
 
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 
1. TÁJÉKOZTATÓ A „HÁLÓ” DÉL-MEZİFÖLDI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGÉRİL  
Elıterjesztı: Gicziné Boromissza Márta családgondozó, Nagy Katalin családsegítı 

 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Szeretettel köszönöm a napirendi ponthoz tanácskozási joggal meghívottat. Nagy Katalin 
családsegítı nincs jelen. Az elıterjesztéseket a napirendi pont keretében a képviselık 
megkapták. Kérdezem jelenlévı elıterjesztıt kívánja-e írásbeli elıterjesztését szóban 
kiegészíteni? 
 
Gicziné Boromissza Márta családgondozó: 
Köszönöm nem, az esetleges kérdésekre készséggel válaszolok.  
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Méhes Lajosné polgármester:  
A beszámolódban leírtad, hogy a jelzırendszer által 21 jelzés érkezett, ebbıl 8 védınıi, 1 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat részérıl, 12 pedig közoktatási 
intézménybıl. Látható, hogy jó a kapcsolatod a többi intézménnyel is.  
A legtöbb gond azokkal van, akik hiányoznak az iskolából. Az iskoláztatási támogatás is 
megvonásra került tılük.  
A második oldalon írsz a Bóbita óvodáról. Már régóta nem ez a neve.  
Az óvodában 14 fı halmozottan hátrányos helyzető gyermek jár, 10 család áll gyermekjóléti 
szolgálat rendszeres gondozásában. Az érintett gyermekek száma az elızı évekhez képest 
emelkedett? Nem derül ki a beszámolóból.  
Van egy értelmileg fogyatékos gyermek. Milyen fázisban van az elhelyezése? 
 
Gicziné Boromissza Márta családgondozó: 
Igen sajnos emelkedett gyermekek száma az elızı évekhez képest.  
Az értelmileg fogyatékos gyermekkel kapcsolatban felmerült problémákat folyamatosan 
próbáljuk kezelni, próbálkozunk az elhelyezésével már évek óta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Pozitívan ítélem meg az adományok győjtését, a Magyar Élelmiszer Bank által adományozott 
csomagok kiosztását. Örömmel vettem, hogy Alapon 32 családnak a Héra Alapítványon 
keresztül segítettél az áramdíjtartozás kiegyenlítésben. Ez meg fog szőnni. A megoldás nem 
ez, hanem az adósságrendezési tanácsadásban látom a jövıt. 
A látogatások idıpontjáról készül–e feljegyzés, utólagos ellenırzés? 
Akkor lett volna jó, ha az elızı évet is látjuk összehasonlításképp.  
Szomorú, hogy ezek az adatok tükrözik a valós képet.  
 
Gicziné Boromissza Márta családgondozó: 
A jelzırendszernél az intézmények jeleztek az iskolai mulasztások, a fejtetvesség miatt. Van 
egy másfél éves gyermek, aki nem tud ülni, menni. Javasolták a fejlesztését. Azóta a 
gyermeken lehet látnia a fejlıdést. Az igazolatlan mulasztások nem csak a helyi, hanem a 
középiskolákban is jelentkeznek. 3 fı haladta meg az ötven órai mulasztást. A hiányzás az 
iskolai támogatás megvonását vonta maga után, amit természetben kap meg a család. 
Nincsenek a szülök ösztönözve, hogy iskolába járattassák a gyerekeiket. Az iskoláztatási 
támogatás elköltésére pénzfelhasználási tervet kell készíteni. Ez a törvény. Élelmiszerben és 
ruhában kapják meg a támogatás összegét. A fogyatékos gyermek ügye el lett indítva, a 
polgárdi szociális otthonba reményeink szerint sikerül elhelyezni. Új vizsgálatot kértünk neki. 
Pszichiátriai intézmény lenne neki a legjobb, de sajnos gyermekeknek ilyen intézmény nincs, 
és a felnıttekhez meg még nem lehet betenni. Megfelelı gyógyszerkezeléssel a viselkedését 
lehetne szabályozni. Nem zavarná annyira a lakosságot. Most van folyamatban egy másik 
családban a gyermekek lakásotthonba való elhelyezése. Szerencsésebb ezeket a gyerekeket 
minél kisebb korban elhelyezni, mert a beilleszkedésük könnyebb. A fogyatékos gyermeknek 
az alapvetı szabályok betartása is nagy gondot okoz. A családi nevelés és a családi hátér is 
gondot okoz.             
 
Bölcskei Jenıné képviselı:  
Mit tudunk tenni, hogy helyileg ne csináljon a lakosság részérıl is felháborodást keltı 
dolgokat? 
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Gicziné Boromissza Márta családgondozó: 
Nem tudunk semmit tenni. Az anyát kell rendezni, hogy a dolgai után takarítson fel. A 
rendszeres gyógyszer szedése lenne a legmegfelelıbb, e tekintetben az anyát igyekezünk 
folyamatosan ellenırzés alatt tartani. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testületnek az elıterjesztésekrıl határozatban kell döntenie. Határozati 
javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Családgondozás 
2010. évben címet viselı elıterjesztés tartalmát, valamint a Családsegítı Szolgálat 2010. évi 
szakmai beszámolóját elfogadta.  
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl a „Háló” Dél-Mezıföldi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjét értesítse. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. június 30. 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

74/2011. (V. 30.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Családgondozás 2010. évben címet 
viselı elıterjesztés tartalmát, valamint a Családsegítı Szolgálat 2010. évi szakmai 
beszámolóját elfogadta.  
 

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl a „Háló” Dél-
Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjét értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. június 30. 
 

 
2. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 

ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS ELİTERJESZTÉSE 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika 
Elıterjesztés elkészítésében közremőködik: Kovácsné Pribék Erzsébet igazgatási 
ügyintézı 

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az elıterjesztéseket a napirendi pont keretében a képviselık megkapták. Kérdezem az 
elıterjesztıket kívánják-e írásbeli elıterjesztésüket szóban kiegészíteni? 
 
Kovácsné Pribék Erzsébet igazgatási ügyintézı: 
Az óvodában a gyermekvédelmi felelıs is leírta a beszámolóját, mely a kiküldött 
elıterjesztést követıen érkezett. Ennek tartalmát ismertetném a Képviselı-testülettel 
(jegyzıkönyvhöz csatolva).  
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Erıs Gábor képviselı:  
A beszámolóban olvastam, hogy 2010. évben vannak étkezési díj kedvezményben részesülık.  
Kik kaptak ingyen étkezést?  
 
Kovácsné Pribék Erzsébet igazgatási ügyintézı: 
Az óvodás és iskolás gyermekek gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülök, bölcsıdés, óvodás, 1-6. évfolyamon nappali rendszerő iskolai 
oktatásban részt vevı, fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya 
alá tartozó intézményben elhelyezett gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-a a 
kedvezmény.  
Az elızıleg felsoroltakba nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 
gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-a a kedvezmény mértéke. 
Három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a 
biztosított kedvezményként. 
Tartós beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át szintén 
kedvezményként kell biztosítani. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben más kérdés, hozzászólás nincsen, kérem a képviselıket, hogy aki a kiküldött 
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

75/2011. (V. 30.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. 
számú mellékletében meghatározott tartalommal - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta és az elıterjesztést 
elfogadta.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt, hogy az 
átfogó értékelést a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére 
küldje meg. 
 
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: 2011. június 16. 

 
 

3. ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK ELİKÉSZÍTÉSE  
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Köszöntöm dr. Fodor Istvánt az Olup Aqua Kft ügyvezetıjét, és munkatársát, Láng Balázst. 
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Alap Község Képviselı-testülete 2006. évben a 19/2006. (XII. 15.) számú rendelettel fogadta 
el Alap Építési Szabályzata (ÁÉSZ) és Szabályozási tervének megállapításáról szóló 
rendeletet.   
Szinte napra pontosan egy évvel ezelıtt voltak itt, és az új testületi tagoknak felolvasnám az 
akkor elfogadott határozatot: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte az Olup-Aqua Kft. 
(képviselıje: dr. Fodor István ügyvezetı) ásványvíz kitermeléssel kapcsolatos beruházási 
elképzeléseit és az alábbi döntést hozta: 
A Képviselı-testület nem járul hozzá, hogy az Alap belterület 214-215 helyrajzi számú 
ingatlanokon, a falusias lakóövezetben ipari létesítmény létesíthetı legyen. Az Alap külterület 
0355/1 hrsz-ú ingatlan esetében azonban a beruházás megvalósítása céljából kezdeményezi 
annak belterületbe vonását, amennyiben ennek költségeit az Olup-Aqua Kft. viseli.  
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elıkészítı munkálatokat tegye 
meg. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
Idıközben több az elfogadott Szabályzatot érintı módosítási igény is felmerült, melyeket 
célszerő lenne áttekinteni. Elkészült egy dokumentum, mely felvázolja azokat a pontokat, 
amely esetekben szükséges lenne mérlegelni az egyes pontok módosítását, megkérem 
jelenlévı Fodor Urat, hogy az elkészült anyag tartalmát ismertesse. 
 
dr. Fodor István az Olup-Aqua Kft. ügyvezetıje: 
Az általános építési szabályzatban az ingatlanok többsége falusias övezetbe van besorolva. 
Hosszas tárgyalások útján megvásárlásra került az ingatlan mellett lévı szántó mővelési ágú 
külterületi terület. Sok szakhatóságot kell megjárni, hogy belterületi besorolást kapjon. A 
meglévı területen próba tevékenységet folytatnánk, elkezdenénk a termelést. A második 
ütem, a belterületi besorolás után nagyobb beruházást szeretnénk megvalósítani. Kiderült, 
hogy több ingatlant vonatkozásában is felmerült a rendezési terv módosítása.  
Két lehetıség van. Az egyik, hogy az egész tervet módosítatjuk, több milliós nagyságrendő, a 
másik pedig csak a módosítandó ingatlanokat szerepeltetnénk. Tavalyi ár 300 ezer forint + 
ÁFA volt, most már inkább 4-essel kezdıdne. Az általános rendezési terven hiányzik az ipari 
területő besorolás. Készítettem egy összegzést, ahol a rendeletben leírtakat összehasonlítottam 
a OTÉK rendelkezéseivel (a jegyzıkönyv mellékletét képezi).  
Javasolnám a képviselı-testületnek az alábbi módosításokat a település térképén is bemutatva 
ezeket:  
 

- egyéb beruházási elképzeléseknek helyet biztosítandó területeknél a leendı területet 
már most ipari övezetté minısítetni (0355/1 hrsz-ú terület), 

- az építési magasságot megváltoztatni a szöveges részben, ahol ez a jelenlegi 
információk, elképzelések, elvárások szerint nem megfelelı, 

- két telek összevonását eredményezı övezeti besorolás módosítást, mely gátolja az 
ingatlanok egy helyrajzi szám alá sorolását (570/1, 577 hrsz-ú ingatlant érinti), 

- a Vörösmarty utcában lévı jelzett telek (588/7, 588/8 hrsz.) zöld övezetté van 
nyilvánítva, és építési telekként vásárolták, jelenleg arra építési engedély nem adható, 
ennek mérlegelését.  

 
Suplicz Attila képviselı:  
A külterületre nem lehet építeni? 
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dr. Fodor István az Olup-Aqua Kft. ügyvezetıje: 
A mezıgazdasági területet ki kell vonatni, és olyan övezetté kell minısítetni, hogy 
beépíthetıvé váljon.   
 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Hány ilyen ingatlan van, amit így át kell minısíteni? 
 
dr. Fodor István az Olup-Aqua Kft. ügyvezetıje: 
Gyakorlatilag 10 alatt van. A VÁTI-val kell egyeztetni.  
 
Erıs Gábor képviselı:  
Piacteret lehet kijelölni? Mobil építménynél is meg kell felelni minden elıírásnak?  
 
dr. Fodor István az Olup-Aqua Kft. ügyvezetıje: 
Elvileg igen. A gazdasági övezeten belül van lehetıség mobilépítmény kijelölésére. Bármely 
területet ki lehet jelölni.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az elfogadott Építési Szabályzatot a képviselık részére térképekkel rendelkezésre bocsátom, 
kérem, hogy esetleges javaslataikat fogalmazzák meg és arról legkésıbb jövı hét hétfıig 
tájékoztassanak, és az átadott rendeletet jutassák vissza. 
Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
megismerte Alap Község Helyi Építési Szabályzatának módosítására irányuló elképzeléseket. 
A Képviselı-testület megerısíti 77/2010. (V. 31.) számú határozatában foglaltakat, mely 
szerint az Alap külterület 0355/1 helyrajzi számú ingatlan esetében – beruházási célból – 
hozzájárul a terület belterületbe vonásához, amennyiben ennek költségeit a beruházó viseli. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Helyi Építési 
Szabályzat módosítása tekintetében az elıkészítı munkálatokat megkezdje, melyhez bruttó 
500 ezer forint forrást az Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére biztosít.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: folyamatos  
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
76/2011. (V. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte Alap Község Helyi Építési 
Szabályzatának módosítására irányuló elképzeléseket. 
A Képviselı-testület megerısíti 77/2010. (V. 31.) számú határozatában foglaltakat, mely 
szerint az Alap külterület 0355/1 helyrajzi számú ingatlan esetében – beruházási célból – 
hozzájárul a terület belterületbe vonásához, amennyiben ennek költségeit a beruházó 
viseli. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Helyi Építési 
Szabályzat módosítása tekintetében az elıkészítı munkálatokat megkezdje, melyhez 
bruttó 500 ezer forint forrást az Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosít.  
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Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos  
 
 
dr. Fodor István az Olup-Aqua Kft. ügyvezetıje, és Láng Balázs munkatárs megköszönve a 

részvételt, az üléstermet elhagyta.  

 
 
 

4. BÉRLETI, HASZNÁLATI DÍJAK MÓDOSÍTÁSA 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Képviselıi kezdeményezésre az elıterjesztést a napirendi pont keretében a képviselık 
megkapták.  
Javasolnám a képviselı-testületnek, a 37/2008. (IV. 15.) Kt. számú határozatából a büfét, a 
térítésmentes használat lekorlátozást, a belépıjegyek árusítását kivenni. Az önkormányzat a 
Mővelıdési Házat térítésmentes biztosítaná a politikai rendezvényeknek. A módosításokat 
2011. július 1-jétıl határoznánk meg.  
Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévı Fı út 164. szám alatti Arany János Mővelıdési Ház bérleti 
díját 2011. július 1-jétıl az alábbiak szerint határozza meg: 
1.) Bérleti díjak mértéke az épület helyiségei esetében: 
 a)  színházterem    5.000 Ft/óra 
 b)  emeleti helyiség   2.500 Ft/óra 
 c)  házasságkötı terem   2.500 Ft/óra 
 d)  lakodalom alkalmanként           50.000 Ft/alkalom 
2.) Az Önkormányzat a Mővelıdési Házat  

a) az önkormányzat által szervezett rendezvények igénybevétele céljából, 
b) a község oktatási intézményei által szervezett rendezvények igénybevétele 

céljából, 
c) a települési civil szervezetek, egyházközségek által szervezett rendezvények 

igénybevétele céljából, 
d) politikai tárgyú rendezvények, kampányrendezvények igénybevétele céljából  

térítésmentesen biztosítja.  
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mővelıdési Ház hasznosításáról, 
a bérleti díjak beszedésérıl gondoskodjon. 
A Képviselı-testület egyidejőleg 37/2008. (IV. 15.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Alap Község Önkormányzata 
77/2011. (V. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı 
Fı út 164. szám alatti Arany János Mővelıdési Ház bérleti díját 2011. július 1-jétıl az 
alábbiak szerint határozza meg: 
1.) Bérleti díjak mértéke az épület helyiségei esetében: 
 a)  színházterem    5.000 Ft/óra 
 b)  emeleti helyiség   2.500 Ft/óra 
 c)  házasságkötı terem   2.500 Ft/óra 
 d)  lakodalom alkalmanként           50.000 Ft/alkalom 
2.) Az Önkormányzat a Mővelıdési Házat  

a) az önkormányzat által szervezett rendezvények igénybevétele céljából, 
b) a község oktatási intézményei által szervezett rendezvények igénybevétele 

céljából, 
c) a települési civil szervezetek, egyházközségek által szervezett rendezvények 

igénybevétele céljából, 
d) politikai tárgyú rendezvények, kampányrendezvények igénybevétele céljából  

térítésmentesen biztosítja.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mővelıdési Ház 
hasznosításáról, a bérleti díjak beszedésérıl gondoskodjon. 
 
A Képviselı-testület egyidejőleg 37/2008. (IV. 15.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a közterületek használatáról szóló 12/2008. 
(IX. 30.) önkormányzati rendeletét 2008. október 15-i hatállyal fogadta el. E rendelet 1. 
melléklete tartalmazza a közterületi használati díjak mértékét. 
Rendeletmódosítással kell dönteni a közterület-használati díjak mértékérıl. Javasolnám az 
alkalmi mozgóárusokra vonatkozó díj összegének emelését.   
 
Erıs Gábor képviselı:    
A kettes pontnál az „árusítófülke, pavilon, egyéb fülke” mi minısül annak? Javaslom az 
elhagyását.  
A hármas pontnál a „teher- és áruszállításra szolgáló gépjármő, mezıgazdasági vontató, 
munkagép, pótkocsi, autóbusz” mértékét javítanám 1000.-forint/nap–ra. 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
Közterületi díjat kiszabni a közterületen parkoló autókra lehet. Az önkormányzat csak az 
önkormányzati tulajdonban lévı közterületek tekintetében élhet közterület-használati díj 
kivetésével és beszedésével.  
 
Suplicz Attila képviselı: 
Senki nem fogja azokat felügyelni, akik az mellékutakon parkolnak. Este jönnek meg akkor 
állak meg a házak elıtt, nem napközben.  
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Méhes Lajosné polgármester: 
Meg kell találni azt a módot, amely alapján a díj kivetése érvényesíthetı törvényes keretek 
közt. 
 
Erıs Gábor képviselı:    
A hatos pont a „Vendéglátóipari elıkert” mit takar? 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
Mőködési engedéllyel rendelkezı vendéglátóipari tevékenységet végzı üzlet elıtti közterület 
elfoglalását jelentheti. 
 
Erıs Gábor képviselı:    
A Béke utca elég keskeny. Ott is megállnak a bolt elıtt az árusok, ha pakolnak. Idıkorlátot 
nem lehetne bevezetni?  
 
Suplicz Attila képviselı:  
A KRESZ is megengedi az útszéli árú rakodását.  
 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Nem lehet behatárolni a nyitvatartást? A kocsmák hangosak. Az éjszaka zavarják a lakosokat 
a pihenésben. 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
Önkormányzati rendeletben szabályozható a vendéglátóipari egységek nyitva tartásának ideje. 
Diszkriminációt érvényesíteni azonban e tekintetben sem lehet. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Elhangzott javaslatokat is figyelembe véve a napirend tárgyát képezı rendelet módosítására 
az alábbi javaslatot teszem: a rendelethez csatolt melléklet módosítása tekintetében: 
javasolom a 2. pont alatt szerepelı „árósítófülke, pavilon, egyéb fülke 400 Ft/m2/hó” 
szabályozás hatályon kívül helyezését.   
A 3. pontnál szerepelı „teher- és áruszállításra szolgáló gépjármő, mezıgazdasági vontató, 
munkagép, pótkocsi, autóbusz” közterület-használati díját 1000 forint / napra, a 8. pont alatt a 
„mozgóbolt üzemeltetése” közterület-használati díjat 500 forint / nap összegben, a 9. pontnál 
„alkalmi vásár” megjelöléssel a közterület-használati díj mértékét 1000 forint / napra, a 10. 
pontnál „mutatványos tevékenység, búcsúban használatos játékok (pl. lánchinta, céllövölde, 
dodgem stb.) eszközönként” közterület-használati díját 12000 forint / darab/ alkalom összegre 
javasolom módosítani. 
A mozgóbolt értékesítés szabályait a rendelet 6. § -nak kiegészítésével javasolom módosítani 
az alábbiak szerint: a rendelet 6. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
„6. §. (5)  Mozgóbolt útján történı értékesítés – a lakosság nyugalmának védelme 
érdekében – kizárólag munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között, valamint szombati napokon 
8.00 és 13.00 óra között történhet. A mozgóbolt útján történı árusítás során hangjelzés 
kizárólag 8.00 és 13.00 óra között használható.” 
Javasolom, hogy a Képviselı-testület az ismertetett módosításokat 2011. július 1-jei hatállyal 
fogadja el. 
Kérem a képviselıket, aki a közterületek használatáról szóló 12/2008. (IX. 30.) 
önkormányzati rendelet elhangozott módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 

10/2011. (VI. 1. ) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról szóló  

12/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról  
 

(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az elıterjesztés tartalmazza még az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 
megállapításáról szóló tájékoztató adatokat. A lakbérek megállapításáról a Képviselı-testület 
2/2009. (II. 16.) önkormányzati rendeletével döntött, mely 2009. március 1-jén lépett 
hatályba. A rendelet rendelkezései szerint az összkomfortos lakások lakbére 150 
Ft/négyzetméter havonta. A jelenlegi felülvizsgálat során nem javaslom a lakbérek díjának 
módosítását. Amennyiben más hozzászólás, javaslat nincs, ismertetem határozati 
javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzatot megilletı 
bérleti díjak felülvizsgálata során az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjára 
vonatkozó módosítási javaslatot nem fogalmazott meg. Aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

78/2011. (V. 30.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzatot megilletı bérleti 
díjak felülvizsgálata során az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjára 
vonatkozó módosítási javaslatot nem fogalmazott meg. 
 
 
Kovácsné Pribék Erzsébet igazgatási elıadó a részvételt megköszönve, az üléstermet 

elhagyja. 

 
 

5. CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSE 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az elıterjesztéseket a napirendi pont keretében a képviselık megkapták. Cece Nagyközség 
Önkormányzata az alapító okiratának módosítását megküldte, kéri, a képviselı-testület 
véleményezését.  
 
Erıs Gábor képviselı:  
1-4 osztályos tanulók egész napos oktatását kellene az alapító okiratban rögzíteni.      
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Méhes Lajosné polgármester: 
Nem javaslom, mert egy osztályhoz két pedagógust kell alkalmazni, ami plusz munkahelyet, 
anyagi terhet jelent az önkormányzat számára, melynek forrását meg kell teremteni. A 
közoktatási törvény átfogó módosítása várható 2012. szeptembertıl, célszerő megvárni. 
Kérem a képviselıket, aki egyetért azzal, hogy az Alapító Okirat V. számú módosítása 
tekintetében a Képviselı-testület egyetértı véleményét kinyilvánítsa, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

79/2011. (V. 30.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – hivatkozással a Cece-Alap-Sáregres-
Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl 
szóló Cecén, 2008. augusztus 29-én kelt megállapodás – a Cecei Általános Iskola Alapító 
Okiratának V. számú módosítása tekintetében 2011. augusztus 31-jei hatállyal alábbi 
tartalom szerint egyetértı véleményét kinyilvánítja: 
 
1./ Az Alapító okirat 9. a.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„9. a.) Az intézmény alaptevékenysége: 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam). 
852012 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai oktatása,  
   nevelése, ezen belül az enyhe testi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi  

fogyatékos, viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetıen tartós és 
súlyos rendellenességek miatt SNI-s, viselkedés fejlıdésének organikus okokra 
vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s gyermekek 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam). 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam). 
852022 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai oktatása, 

nevelése, ezen belül az enyhe testi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi 
fogyatékos, viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetıen tartós 
és súlyos rendellenességek miatt SNI-s, viselkedés fejlıdésének organikus 
okokra vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s 
gyermekek nevelése, oktatása(5-8. évfolyam). 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés. 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése. 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés. 
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése. 
856012 Korai fejlesztés, gondozás. 
856013 Fejlesztı felkészítés.  
562913 Iskolai intézményi étkeztetés. 
931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása. 
562917 Munkahelyi étkeztetés, 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások." 
 
2./ Az Alapító okirat 9.b.)pontja hatályát veszti. 
 
3./ Az Alapító okirat 13.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„13.) Évfolyamok száma: 1-8 évfolyam. 
Székhely intézmény: 2x1. osztály, 2x2. osztály, 2x3. osztály, 2x4. osztály, 2x5.osztály, 

2x6. osztály, 2x7. osztály, 1x8. osztály.  
Tagintézmény: 1x 1-8. osztály. 
A székhely és a tagintézmény a halmozottan hátrányos helyzető tanulók képesség 
kibontakoztató és integrált képzését is ellátja." 
„A székhely és a tagintézmény a szülık igénye alapján iskolaotthonos (egész napos) 
nevelést és oktatást biztosít a székhely és a tagintézmény vonatkozásában az elsı és 
második évfolyamon.” 
 
4./ Az Alapító okirat 21.) pontja az alábbiak szerint módosul:  
„21.) Feladatmutatók megnevezése: 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam).  
  Feladatmutatói: tanulók száma. 
852012 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai oktatása,   

nevelése, ezen belül az enyhe testi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi 
fogyatékos, viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetıen tartós és 
súlyos rendellenességek miatt SNI-s, viselkedés fejlıdésének organikus okokra 
vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s gyermekek 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam). 
Feladatmutatói: sajátos nevelési igényő tanulók száma. 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam).  
  Feladatmutatói: tanulók száma. 
852022 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai oktatása,  

nevelése, ezen belül az enyhe és testi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi 
fogyatékos, viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetıen tartós és 
súlyos rendellenességek miatt SNI-s, viselkedés fejlıdésének organikus okokra 
vissza nem vezethetıen tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s gyermekek 
nevelése, oktatása(5-8. évfolyam). 
Feladatmutatói: sajátos nevelési igényő tanulók száma. 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés. 
Feladatmutatói: ellátást igénylık száma.  

931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása. 
Feladatmutatói: résztvevık száma." 
 

5./ Az Alapító okirat V. számú módosítása 2011. augusztus 31. napján lép hatályba. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl Cece 
Község Polgármesterét értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. június 30. 
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6. HELYI KITÜNTETİ ÉS ELISMERİ CÍMEKRE ÉRKEZETT 

JAVASLATOK  
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Alap Község Önkormányzata az 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelettel helyi kitüntetés 
és elismerı cím alapításáról és adományázásáról rendeletet alkotott. Két címet alapított a 
Képviselı-testület ezen rendeletében, az „Alap Község Díszpolgára” kitüntetı címet és az 
„Alap Községért” emlékplakettet. „Alap Község Díszpolgára” címre két javaslat érkezett 
egyrészt díszpolgári cím adományozását javasolják Kovács Ernı részére, aki az Alapi Iskola 
volt igazgatója. Posztumusz díszpolgári cím adományozására javasolom Sebestyén Imre atyát. 
„Alap Községért” emlékplakett adományozására Kemény Istvánnét javasolom, aki a település 
hagyományápolásában kiemelt tevékenységet végzett. 
Az adományozó címre javasolt személyek valamennyien megfelelnek a rendeletben rögzített 
feltételeknek.  
Az „Alap Községért Díszpolgára” címhez díszpolgári oklevél és tárgyjutalom jár, melynek 
összegét a Képviselı-testület határozza meg, Kovács Ernı részére javasolok tárgyjutalomként 
porcelán dísztányér készletet, melyen Alap település nevezetességei láthatóak. Imre Atya 
posztumusz díszpolgári címe tekintetében emléktábla elhelyezését javasolom. 
Kemény Istvánné emlékplakettben és tanúsítványban részesülhet a rendelet alapján.  
Amennyiben kérdés, hozzászólás a képviselık részérıl nincsen, ismertetem határozati 
javaslataimat: 
Elsı határozati javaslatom a következı: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete – a 
helyi kitüntetés és elismerı cím alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 5/2010. (III. 
30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján – Kovács Ernı (született: Debrecen, 
1927. március 8., anyja neve: Papp Erzsébet, lakcíme: 1026 Budapest Bimbó út 132.) részére 
a község és lakossága érdekében végzett kiemelkedıen hasznos tevékenysége révén, 
öregbítve a község jó hírét, emelve tekintélyét „Alap Község Díszpolgára” kitüntetı címet 
adományoz.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a kitüntetı címben 
részesítettnek díszpolgár oklevelet, illetve tárgyjutalmat adjon át ünnepélyes keretek között. 
A tárgyjutalomra a Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
pénzmaradványa terhére 70.000 Ft-ot biztosít. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

80/2011. (V. 30.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete – a helyi kitüntetés és elismerı cím 
alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 5/2010. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet 6. § (1) bekezdése alapján – Kovács Ernı (született: Debrecen, 1927. március 8., 
anyja neve: Papp Erzsébet, lakcíme: 1026 Budapest Bimbó út 132.) részére a község és 
lakossága érdekében végzett kiemelkedıen hasznos tevékenysége révén, öregbítve a 
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község jó hírét, emelve tekintélyét „Alap Község Díszpolgára” kitüntetı címet 
adományoz.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a kitüntetı 
címben részesítettnek díszpolgár oklevelet, illetve tárgyjutalmat adjon át ünnepélyes 
keretek között. 
A tárgyjutalomra a Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
pénzmaradványa 70.000 Ft-ot biztosít. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos  
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
„Alap Község Díszpolgára” posztumusz címet Sebestyén Imrének adományoznánk. Egy 
emléktábla elhelyezése történne meg a katolikus templomban. A díszpolgári cím 
adományozásakor kerülne sor a temetıben egy kápolna avatására is, mint arról már esett szó. 
A kápolna megterveztetése az önkormányzatnak pénzébe nem kerül, az építésügyi hatósággal 
a kivitelezés tekintetében folynak az egyeztetések. A kápolna építésére közadakozásból 
kerülne sor. A kápolna elkészült terveit a képviselıknek megtekintésre körbeadom.       
Határozati javaslatom a következı: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete – a helyi 
kitüntetés és elismerı cím alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 5/2010. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján – Sebestyén Imre (született: Szilsárkány, 
1930. május 10. an.: Kóbor Ágota) részére a község és lakossága érdekében végzett 
kiemelkedıen hasznos tevékenysége révén, öregbítette a község jó hírét, emelte tekintélyét 
„Alap Község Díszpolgára” posztumusz kitüntetı címet adományoz.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a kitüntetı címben 
részesített hozzátartozójának díszpolgár oklevelet adjon át, valamint  a kitüntetı címben 
részesítettnek emlékére ünnepélyes keretek között emléktábla elhelyezésérıl gondoskodjon.  
A posztumusz kitüntetı címre a Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
pénzmaradványa 70.000 Ft-ot biztosít. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos  
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

81/2011. (V. 30.) számú határozata 
 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete – a helyi kitüntetés és elismerı cím 
alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 5/2010. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet 6. § (1) bekezdése alapján – Sebestyén Imre (született: Szilsárkány, 1930. május 
10. an.: Kóbor Ágota) részére a község és lakossága érdekében végzett kiemelkedıen 
hasznos tevékenysége révén, öregbítette a község jó hírét, emelte tekintélyét „Alap 
Község Díszpolgára” posztumusz kitüntetı címet adományoz.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a kitüntetı 
címben részesített hozzátartozójának díszpolgár oklevelet adjon át, valamint  a kitüntetı 
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címben részesítettnek emlékére ünnepélyes keretek között emléktábla elhelyezésérıl 
gondoskodjon.  
 
A posztumusz kitüntetı címre a Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetése pénzmaradványa 70.000 Ft-ot biztosít. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
„Alap Községért” emlékplakettet Kemény Istvánnénak adományoznánk tanúsítvánnyal.  
 Határozati javaslatom a következı: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete – a helyi 
kitüntetés és elismerı cím alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 5/2010. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján – Kemény Istvánné születési neve: Pintér 
Erzsébet (született: Sárbogárd, 1931. február 20., anyja neve.: Arany Szabó Julianna, lakcíme: 
7000 Sárbogárd, Barátság utca 2.) részére a községért végzett kiemelkedı jelentıségő 
munkájáért „Alap Községért” kitüntetı címet adományoz.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a kitüntetı címben 
részesítettnek Alap Községért emlékplakettet, illetve tanúsítványt adjon át ünnepélyes keretek 
között. 
A tárgyjutalomra a Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
pénzmaradványa 70.000 Ft-ot biztosít. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos  
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

82/2011. (V. 30.) számú határozata 
  
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete – a helyi kitüntetés és elismerı cím 
alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 5/2010. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet 8. § (1) bekezdése alapján – Kemény Istvánné születési neve: Pintér Erzsébet 
(született: Sárbogárd, 1931. február 20., anyja neve.: Arany Szabó Julianna, lakcíme: 
7000 Sárbogárd, Barátság utca 2.) részére a községért végzett kiemelkedı jelentıségő 
munkájáért „Alap Községért” kitüntetı címet adományoz.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a kitüntetı 
címben részesítettnek Alap Községért emlékplakettet, illetve tanúsítványt adjon át 
ünnepélyes keretek között. 
 
A tárgyjutalomra a Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
pénzmaradványa terhére 70.000 Ft-ot biztosít. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos  
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5. BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 
 

a) Polgármester tájékoztatója az elızı ülés óta történt eseményekrıl 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az elızı ülés óta történt eseményekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Képviselı-
testületet: 
- Május 14.-én alpolgármester úrral – Fehérvárcsurgón - a megyenapon vettünk részt.  
- Május 15.-én családi nap volt az óvodában.  
- Május 17.-én az utca felelısöknek egy megbeszélést tartottam a TESZEDD akcióval  
   kapcsolatban. Virágosítás, szemét szedés, kátyúztatás volt az utakon, közterületeken. 
- Május 18.-án az alpolgármester vett részt a kistérségi társulási ülésen helyettem. 
- Május 21.-én volt a termelıszövetkezet megrendezésében az országos díjugrató 
lovasverseny, a rendezvény megszervezéséhez az elızı évek gyakorlatának megfelelıen az 
önkormányzat is pénzügyi támogatást nyújtott. 
- Május 25.-én LEADER ülés volt Abán. A Katolikus egyházunk 9 millió forintot nyert.  
- Május 28.-án Sárbogárdon megrendezésre került a 28 települést összefogó - három kistérség 
megrendezésében - „pörkölt fesztivál”, melyen Alap is képviseltette magát, tevékenyen részt 
vett. 
 
          

b) Megállapodás kötése LEADER pályázathoz 
 

 

Méhes Lajosné polgármester:  
Az elıterjesztéseket a napirendi pont keretében a képviselık megkapták. 
Cece Önkormányzata vállalta, hogy (Alap, Alsószentiván, Sáregres, Vajta Községek 
Önkormányzata) gesztorságával benyújtott és elnyert, Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének, „rendezvények, szabadidıs programok infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése” pályázatban elnyert eszközöket beszerzi, és továbbiakban tárolja.  
A társult települések önkormányzatai lakosságszám arányban vállalják a pályázathoz 
szükséges saját erıt, illetve a támogatást megelızı hitel költségeit, miután a gesztor 
önkormányzat az utófinanszírozott bekerülési költséget megelılegezni nem tudja.  
Határozati javaslatom a következı: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Cece 
Önkormányzata gesztorságával benyújtott és elnyert Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének, 1015717 azonosító számú „rendezvények, szabadidıs programok 
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” pályázat keretében megkötendı – a jegyzıkönyv 
mellékletét képezı – megállapodás tartalmával egyetért, annak aláírására Méhes Lajosné 
polgármestert felhatalmazza.  
A Képviselı-testület a települést terhelı jelenleg ismert 668.256 forint önrészt az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése pénzmaradványa terhére biztosítja.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl Cece 
Község Polgármesterét értesítse. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. június 15.  
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Alap Község Önkormányzata 
83/2011. (V. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Cece Önkormányzata gesztorságával 
benyújtott és elnyert Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének, 1015717 
azonosító számú „rendezvények, szabadidıs programok infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése” pályázat keretében megkötendı – a jegyzıkönyv mellékletét képezı – 
megállapodás tartalmával egyetért, annak aláírására Méhes Lajosné polgármestert 
felhatalmazza.  
 
A Képviselı-testület a települést terhelı jelenleg ismert 668.256 forint önrészt az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése pénzmaradványa terhére biztosítja.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl Cece 
Község Polgármesterét értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. június 15.  
 

dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
A társulási ülésen én vetten részt. Tizenkettı napirendi pont volt, mindegyiken igennel 
szavaztunk. A Háló vezetıje álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról is döntött a Társulási 
Tanács.  
 
Erıs Gábor képviselı:  
A mővelıdési háznál a kocsibejáró le lesz térkövezve?  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az IKSZT pályázatban van benne.  

 
 
c) Intézmény átszervezés módosítása 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Vargha Tamás a Fejér Megyei Közgyőlés Elnöke levelet írt az intézményi átszervezéssel 
kapcsolatban, amit felolvasok. 
„Tájékoztatom Tisztelt Polgármester Asszonyt/Urat, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat által 
korábban megküldött átszervezési elképzelést, az elıttünk álló és az intézményfenntartásban 
is várhatóan változásokat hozó jogszabály módosítások miatt megváltoztattuk. Ennek 
megfelelıen a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Entz Ferenc Mezıgazdasági, Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképzı Iskolája és Kollégiuma, és a Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös 
József Szakképzı Iskolája és Kollégiuma integrációjától, valamint a Fejér Megyei 
Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága, Nevelési 
Tanácsadója és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központba történı beolvasztásától a beérkezett vélemények és a fentiekben jelzett indokok 
alapján eltekintünk.” 
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  d) Kérelem ingatlan minısítésével kapcsolatban 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Fekti György és Fekti Edit kérelemmel fordult a képviselı-testület felé. Levelükben leírták, 
hogy a tulajdonukat képezi az Alap belterület 588/7, 588/8 hrsz.-ú beépítetlen területek, 
melyek övezeti besorolását az önkormányzat megváltoztatta, amirıl csak a sárbogárdi 
építésügyi hatóságnál szereztek tudomást, mivel a telkek zöldövezetté lettek 
nyilvánítva, így ezekre építési engedélyt nem kaphatnak 
Alap községben ezeken a területeken új vállalkozást szeretnénk telephelyeztetni, de sajnos 
ez ebben a formában nem lehetséges, mert építési engedélyt a fentebb említett ok miatt, 
az építési hatóság nem ad. 
Kérik, hogy a lehetıségekhez mérten minél elıbb tulajdonunkat minısítsük vissza, vagy 
kínáljunk alternatív megoldást problémájukra.  
Nyilatkozott az érintett tulajdonos, hogy egy hangárt szeretne építtetni és esetlegesen 
telekcsere is érdekelné. Az önkormányzatnak van a Fı úton is telektulajdona, az 
értékarányokat meg kellene majd vizsgálni.  
 
Suplicz Attila képviselı:  
Mekkora hangárt szeretne építtetni? 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Pontos információk nem állnak rendelkezésemre. Indokolt építésügyi szempontból is 
utánajárni annak, hogy olyan ingatlanhoz juthasson a tulajdonos, amely beruházási céljainak 
megfelelhet. A kérelemmel kapcsolatban további egyeztetéseket folytatok, melyek 
eredményérıl a képviselıket tájékoztatom.  
 
 
 e) Pedagógusnap szervezése 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Június 4.-én lesz az általános iskola fennállásának 50.-ik évfordulója. A rendezvény 
tekintetében az iskolában már folynak az elıkészületek. Miután pedagógusnap is lesz, egy 
szál virággal szeretném megajándékozni az óvoda és az iskola pedagógusait. Az iskola 
évfordulója alkalmából sor kerülhetne egy torta felszeletelésére, melyen 50 szál gyertyát 
helyeznénk el. Kérem a képviselı-testület hozzájárulását, hogy az óvodában a pedagógusnap 
szervezésére, a pedagógusok munkájának jelképes megköszönésére 50 ezer forintot, az 
iskolában megrendezendı ünnepség keretében a pedagógusok munkájának megköszönésére 
80 ezer forintot biztosítson az Önkormányzat 2011. évi költségvetése pénzmaradványa 
terhére. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
Felkérem a képviselı-testület férfi tagjait, hogy az óvodában és az iskolában a megemlékezés 
után a virág kiosztásában segítsenek.     
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Alap Község Önkormányzata 

84/2011. (V. 30.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az óvodában a pedagógusnap 
keretében a pedagógusok munkájának megköszönésére 50 ezer forintot, az iskolában – 
az iskola fennállásának 50. évfordulója rendezvény keretében – a pedagógusok 
munkájának megköszönésére 80 ezer forintot biztosít az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetése pénzmaradványa terhére. 
   
Méhes Lajosné polgármester: 
Március hónapban megrendezésre került az általános iskola nyolcadik osztályának tablóbálja. 
A végzıs évfolyam kirándulását a Képviselı-testület 50 ezer forinttal támogatja, melynek 
határozatban történı megerısítését kérem a képviselıktıl. Határozati javaslatom az alábbi: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Tagiskolában végzıs nyolcadik 
évfolyam kirándulásához 50 ezer forint támogatással járul hozzá, melynek forrását az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése fel nem vett képviselıi juttatások terhére biztosítja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a támogatás 
kifizetésérıl gondoskodjon. Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: 2011. június 20.  
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

85/2011. (V. 30.) számú határozata 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Tagiskolában végzıs 
nyolcadik évfolyam kirándulásához 50 ezer forint támogatással járul hozzá, melynek 
forrását az Önkormányzat 2011. évi költségvetése fel nem vett képviselıi juttatások 
terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a támogatás 
kifizetésérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: 2011. június 20.  

 
 

f) Közbeszerzési összegezés tudomásul vétele 
 

 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
Alap Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 2. § (4) bekezdése szerint a 
külön jogszabályban meghatározott minta szerint elkészített éves statisztikai összegezést a 
Képviselı-testület hagyja jóvá. 2010. évben nem volt közbeszerzés, így nemleges az éves 
statisztikai összegezés.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Határozati javaslatom a következı: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 16. § (1) bekezdése értelmében Alap 
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Község Önkormányzata, mint ajánlatkérı éves statisztikai összegezésének nemleges 
tartalmát jóváhagyja. Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

86/2011. (V. 30.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 16. § (1) bekezdése értelmében Alap Község Önkormányzata, mint 
ajánlatkérı éves statisztikai összegezésének nemleges tartalmát jóváhagyja.  
 

 
 
 
 
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 21.50 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Nyikosné Katzenberger Erika  
           polgármester                                                                               körjegyzı 
 
 
 
 
         Suplicz Attila                                  Erıs Gábor   
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                         jegyzıkönyv hitelesítı 
 

 
 


