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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. SZEPTEMBER 27-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ 

 NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 
 
Napirendi pontok:  
1. Cecei Általános Iskola, Alapi Tagiskola 2010/2011-es tanévének beszámolója  

Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Király László igazgató, Bauerné Kaszás 
Veronika tagintézmény-vezetı  

2. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde szakmai beszámolója 2010/2011. 
Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné óvodavezetı  

3. Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó 
Társulás 2010. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
4. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi költségvetésének elsı félévi alakulásáról, költségvetés módosításáról 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
5. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi 
költségvetésének elsı félévi alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
6. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2011. évi költségvetésének elsı 
félévi alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
7. Tájékoztató Alap Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének elsı félévi 
alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
8. Tájékoztató az adófizetés alakulásáról 

Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı, Márkusné Törı Magdolna 
adóügyi ügyintézı 

9. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 5/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
10. Javaslat az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 8/2001. (V. 2.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
11. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
12. Egyebek, bejelentések 

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a szociális 
ellátásokról szóló 5/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 8/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

{folytatás a következı oldalon} 
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105/2011 (IX. 27.) számú határozat: Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskola 2010/2011. tanévének munkájáról 
szóló beszámoló elfogadása  
106/2011. (IX. 27.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde intézményi dokumentuma 
módosításának jóváhagyása (SZMSZ, MIP) 
107/2011. (IX. 27.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde szakmai beszámolójának 
elfogadása 
108/2011. (IX. 27.) számú határozat: Általános Iskola Intézményfenntartói Társulás 2011. évi költségvetés I. 
félévi alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása 
109/2011. (IX. 27.) számú határozat: Óvoda Intézményfenntartó Társulás gazdálkodásának elsı félévi 
helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadása, költségvetés módosítása 
110/2011. (IX. 27.) számú határozat: Védınıi Társulás 2011. évi költségvetése gazdálkodásának elsı félévi 
alakulásáról szóló tájékoztatás elfogadása, költségvetés módosítása  
111/2011. (IX. 27.) számú határozat: Körjegyzıség gazdálkodásának elsı félévi alakulásáról szóló tájékoztató 
elfogadása, költségvetés módosítása 
112/2011. (IX. 27.) számú határozat: Alap Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 
gazdálkodásának elsı félévi alakulásáról szóló tájékoztatás elfogadása  
113/2011.  (IX. 27.) számú határozat: Adófizetés alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása  
114/2011.  (IX. 27.) számú határozat: Lejárt határidejő határozatok elfogadása  
115/2011.  (IX. 27.) számú határozat: Közbeszerzési Terv módosítása 
116/2011.  (IX. 27.) számú határozat: 88/2011. (VII. 5.) számú határozat módosítása 
117/2011. (IX. 27.) számú határozat: Alap és Sáregres községek óvodáinak energetikai korszerősítése 
tárgyában kiírandó – a Bíráló Bizottság által megállapított – ajánlati felhívás tartalmának tudomásul vétele 
118/2011.  (IX. 27.) számú határozat: Szent Imre Kápolna építéséhez szükséges forrás biztosítása  
119/2011.  (IX. 27.) számú határozat: Szüreti felvonulásra forrás jóváhagyása 
120/2011. (IX. 27.)  számú határozat: Alapi Iskola számítógépes termének áramellátására, betáplálására forrás 
jóváhagyása 
121/2011. (IX. 27.) számú határozat: Idısek Világnapja rendezvény megrendezésére forrást biztosítása 
122/2011. (IX. 27.) számú határozat: Alap belterület A1 jelő közcélú árok gyökérzónás iszapolására forrás 
jóváhagyása 
123/2011. (IX. 27.) számú határozat: Alap Dózsa György utca 2. számú ingatlan lapostetejének felújítására  
forrás biztosítása 
124/2011.  (IX. 27.) számú határozat: Mosoly Tv. ajánlatának elutasítása   
125/2011. (IX. 27.) számú határozat: Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. 
évi fordulójához csatlakozási szándéknyilatkozat 
126/2011. (IX. 27.) számú határozat: Háziorvosi körzetek számára eszközbeszerzésre forrás jóváhagyása 
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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 

Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 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 meghívott jelenlévık: 
                        Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
                        Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény-vezetı  

Pekarek Istvánné óvodavezetı 
Márkusné Törı Magdolna adóügyi ügyintézı  
Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı   

   Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
 
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 Bölcskei 
Jenıné települési képviselıt és Zuppon Andrea 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 – Bölcskei Jenıné és Zuppon Andrea 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. 
 
Javasolom a Képviselı-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 Képviselı-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontjait egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – a 
testületi ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta: 
 
Napirendi pontok: 
  
1. Cecei Általános Iskola, Alapi Tagiskola 2010/2011-es tanévének beszámolója  

Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Király László igazgató, Bauerné Kaszás 
Veronika tagintézmény-vezetı  
 

2. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde szakmai beszámolója 2010/2011. 
Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné óvodavezetı  
 

3. Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 

4. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 
2011. évi költségvetésének elsı félévi alakulásáról, költségvetés módosításáról 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
5. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi 
költségvetésének elsı félévi alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
6. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2011. évi költségvetésének elsı 
félévi alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
7. Tájékoztató Alap Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének elsı félévi 
alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
8. Tájékoztató az adófizetés alakulásáról 

Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı, Márkusné Törı Magdolna 
adóügyi ügyintézı 

 
9. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 5/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
10. Javaslat az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 8/2011. (V. 2.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
11. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
12. Egyebek, bejelentése 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 
 
1. CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPI TAGISKOLA 2010/2011-ES 

TANÉVÉNEK BESZÁMOLÓJA  
Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Király László igazgató, Bauerné Kaszás 
Veronika tagintézmény-vezetı  

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A napirendi pont keretében a képviselık az elıterjesztést a meghívóval együtt megkapták, 
köszöntöm az intézményvezetıket.  
 
Erıs Gábor képviselı:  
A takarítónıi álláshelyre szeretnék rákérdezni, mert régebben három takarító is dolgozott az 
iskolában, most csak egy van. Szerintem kevés az egy fı, nem tud mindent megcsinálni nyolc 
órában. Javasolnám, hogy akár részmunkaidıben még egy fıt vegyünk fel az iskolába 
dolgozni.  
A karbantartónak nincsenek szerszámai, ha kell valamit javítani állandóan segítséget kell 
kérnie. Neki javasolnám, hogy alapvetı szerszámok - gondolok itt egy fúrógépre, egy 
csavarhúzó készletre – kerüljenek beszerzésre. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A takarítói gondokat a közfoglalkoztatás keretében szoktuk megoldani. Az idei évben 
sajnálatos módon meglehetısen kevés létszámot biztosítottak e célra, elsı alkalommal fordult 
elı hosszú idı óta az, hogy kevesebb közmunkást kaptunk. Állandó munkára nem tudunk 
alkalmazni embert meglátásom szerint, a pénzügyi keretek szőkösek. A jövı évi 
költségvetésnél kell majd megnézni, hogy tudunk-e alkalmazni az iskolához takarítót, 
esetlegesen milyen forrás terhére tudjuk ezt a kiadást biztosítani, mely éves szinten nem kevés 
összeg. Két épületben mőködött az intézmény és két takarító volt. Az egyik intézmény 
megszőnt és egy takarító maradt.  
A jövıt nem tudjuk, nem tudjuk milyen változások lesznek. Az eszközöket össze kell írni, 
beáraztatni, és a következı ülésen megtárgyaljuk.  
Az óvodánál is gond a takarítással kapcsolatos feladatok ellátása. A dajkai munkakör 
tartalmazza a csoportokban a takarítást. A megoldást meg kell találni.   
Egy ember felvétele járulékokkal együtt millió feletti összeg.  
Büszkéknek kell lennünk, hogy még ilyen költségvetéssel zárunk. Van olyan önkormányzat, 
hogy a köztisztviselıi és a közalkalmazotti béreket sem tudják kifizetni. Javasolnám, hogy 
várjuk meg a jövı évi költségvetést, és a képviselı-testület akkor döntsön róla.  
Részletes és tartalmas beszámolót kaptunk az intézményvezetıtıl. Megköszönöm a munkáját. 
Megköszönöm azért is, mert színvonalasan megrendezték júniusban az iskola 50 éves 
évfordulóját. Kérem, hogy tanácsolja a nevelı-testület felé köszönetnyilvánításomat a 
pedagógusok munkájáért.     
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem a Képviselı-testület tagjait, aki a Cecei 
Általános Iskola Alapi Tagiskola 2010/2011. tanévének beszámolóját elfogadja, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
105/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Cecei Általános Iskola Alapi 
Tagiskola 2010/2011. tanévének beszámolóját elfogadta. Felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a döntésrıl az iskola igazgatóját és tagintézmény-vezetıjét írásban 
értesítse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. október 15.  

 
 

2. ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSİDE SZAKMAI 

BESZÁMOLÓJA 2010/2011. 
Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné óvodavezetı  

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Köszöntöm az ülésen az óvoda vezetıjét. Az elıterjesztést a képviselık a meghívóval együtt 
megkapták. Megköszönöm az óvodai dolgozók munkáját is.   
A napirendi pont keretében a Képviselı-testületnek két döntést kell hoznia, egyrészt a 
beszámoló elfogadásáról, másrészt a szabályzatok módosításáról, melyet már minden társult 
település képviselı-testülete elfogadott. 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, az elıterjesztéshez kiegészítés nincsen, ismertetem elsı 
határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete jegyzıkönyvhöz 
csatolt tartalom szerint – Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta Önkormányzatok Képviselı-
testületei elızetes egyetértı véleményével - az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 
(7011 Alap, Vörösmarty utca 7.)  
- Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3.3.4. számú mellékletét érintı Pénzkezelési Szabályzat 
tartalmának módosításával, valamint  
- az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Intézményeinek Minıségirányítási Programja 
7. számú mellékletének kiegészítésével  
2011. október 1-jei hatállyal egyetért. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az 
intézmény vezetıjét értesítse. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
106/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom 
szerint – Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta Önkormányzatok Képviselı-testületei 
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elızetes egyetértı véleményével - az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde (7011 
Alap, Vörösmarty utca 7.) 
- Szervezeti és Mőködési Szabályzata 3.3.4. számú mellékletét érintı Pénzkezelési 
Szabályzat tartalmának módosításával, valamint  
- az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Intézményeinek Minıségirányítási 
Programja 7. számú mellékletének kiegészítésével  
2011. október 1-jei hatállyal egyetért. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az 
intézmény vezetıjét értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Másik határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2010/2011. évi szakmai beszámolójának tartalmát 
elfogadta. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl 
az óvoda vezetıjét értesítse. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. október 15. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Alap Község Önkormányzat 
107/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsıde 2010/2011. évi szakmai beszámolójának tartalmát elfogadta.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az 
óvoda vezetıjét értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. október 15. 
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3. VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2011. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A cecei Önkormányzat az iskola költségvetésérıl szóló elsı félévi beszámolót megküldte, 
melyet a képviselık megkaptak. Sajnálatos módon az elıterjesztésben számszaki hiba 
található, melyet végig lehet vezetni a települést érintı adatokon teljeskörően. A Pénzügyi 
Bizottság az elıterjesztést tárgyalta, felkérem Salamon Lajost a bizottság elnökét, hogy a 
döntést ismertesse. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 
költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztatót a Képviselı-testületnek a számszaki hibák 
javítását követıen – az elıterjesztés utolsó oldalán a belföldi kiküldetés az alapi iskolánál és a 
cecei iskolánál is ugyan az, mely 168 ezer forint az alapi iskolánál nem merült fel - javasolja 
elfogadásra.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Javaslom a képviselıknek, hogy elızetes véleményezés során észrevételezzük a számszaki 
hibát a gesztor önkormányzat felé, melyet a kollégák már egyeztettek a cecei kolléganıvel. 
Kérem a Képviselı-testület tagjait, szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. 
évi költségvetése I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót megismerte, mellyel kapcsolatban 
alábbi elızetes véleményét fogalmazza meg: Alap Község Önkormányzata Képviselı-
testülete az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése I. félévi 
alakulásáról szóló tájékoztató tartalmában számszaki hibákat észrevételez. 
Felkéri a gesztor önkormányzatot a költségvetésben szerepelı számszaki hibák javítására, a 
számadatokkal helyes dokumentumok ismételt megküldésre. A Képviselı-testület az 
elızetesen már egyeztetett számszaki hibák javításával a költségvetés elsı félévi alakulásáról 
szóló tájékoztató tartalmával egyetért. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl Cece 
Község Polgármesterét értesítse. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: azonnal 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
108/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése I. félévi alakulásáról szóló 
tájékoztatót megismerte, mellyel kapcsolatban alábbi elızetes véleményét fogalmazza 
meg:  
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése I. félévi alakulásáról szóló 
tájékoztató tartalmában számszaki hibákat észrevételez. 
 
Felkéri a gesztor önkormányzatot a költségvetésben szerepelı számszaki hibák 
javítására, a számadatokkal helyes dokumentumok ismételt megküldésre. A Képviselı-
testület az elızetesen már egyeztetett számszaki hibák javításával a költségvetés elsı 
félévi alakulásáról szóló tájékoztató tartalmával egyetért. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl Cece 
Község Polgármesterét értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

4. TÁJÉKOZTATÁS ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-
VAJTA ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2011. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSİ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL, 
KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A Képviselık az elıterjesztést a napirendi pont tekintetében megkapták. Társult települések 
önkormányzatai a költségvetés elsı félévi alakulásáról, a költségvetés módosításáról 
elızetesen egyetértı véleményüket nyilvánították. Kérem a képviselıket szóljanak hozzá a 
napirendi ponthoz. Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem az elnököt, hogy a 
döntés tartalmát ismertesse. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének 
módosítására irányuló elıterjesztést, a költségvetés elsı félévi alakulásáról szóló tájékoztatást 
megtárgyalta és a határozati javaslatot a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem aki a napirendi pont keretében tárgyalt 
elıterjesztésbe foglalt határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
109/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – a társult önkormányzatok 
Képviselı-testületei elızetes véleményezése alapján - megtárgyalta és elfogadta az 
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a 
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továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) gazdálkodásának elsı félévi 
helyzetérıl szóló tájékoztatót. 
A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése 
módosítása tekintetében az alábbi határozatot hozta: 
 
I. A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 

költségvetése bevételi elıirányzatának 154.175.000 forintra, kiadási 
elıirányzatának 154.175.000 forint összegre történı módosítását elfogadásra 
javasolja. 

 
II. A kiadási elıirányzat részét képezı személyi jellegő elıirányzat 75.446.000 

forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 19.493.000 forintra, dologi 
és egyéb folyó kiadási elıirányzat 50.251.000 forintra, tartalék elıirányzat 
8.985.000 forintra  történı módosítását elfogadásra javasolja. 

 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzıt, hogy az Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése módosításának megfelelıen - az 
önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elıkészítésérıl - 
rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: azonnal 
 
 

5. TÁJÉKOZTATÁS ALAP-ALSÓSZENTIVÁN VÉDİNİI 

SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁS 2011. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSİ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL, 
KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetése elsı félévi alakulásáról, a 
költségvetés módosításáról az elıterjesztést a képviselık megkapták. A két településen 
Alapon és Alsószentivánon egy védını látja el közalkalmazottként a feladatokat. A 
költségvetés tervezete alapján a települések részérıl nem szükséges a feladatellátáshoz 
hozzájárulás, miután a Társadalombiztosítási Alapból átvett finanszírozás összege elegendı a 
kiadások fedezésére. Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete a határozati 
javaslatot elıterjesztés szerint elfogadta. 
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 a Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetése elsı 
félévi alakulásáról, a költségvetés módosítására irányuló elıterjesztésrıl szóló tájékoztatót 
megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
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Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem a képviselıket, aki az elıterjesztésbe foglalt határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
110/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta Alap-
Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Védınıi 
Társulás) 2011. évi költségvetése gazdálkodásának elsı félévi alakulásáról szóló 
tájékoztatást.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – Alsószentiván Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete elızetesen véleményének birtokában - a Védınıi 
Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról az alábbi döntést hozta:  

 
I. A Képviselı-testület Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2011. évi 

költségvetése bevételi elıirányzatának 5.180.000 forint összegre, kiadási 
elıirányzatának 5.180.000 forint összegre történı módosítását elfogadja. 

 
II. A kiadási elıirányzat részét képezı személyi juttatás elıirányzat 2.985.000 

forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 758.000 forintra, dologi 
és egyéb folyó kiadási elıirányzat 1.437.000 forintra történı módosítását 
elfogadja. 

 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzıt, hogy a Védınıi 
Társulás 2011. évi költségvetése módosításának megfelelıen - az önkormányzat 
költségvetési rendelete módosításának elıkészítésérıl - rendelettervezet elkészítésével 
gondoskodjon.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: azonnal 
 
 

6. TÁJÉKOZTATÁS ALAP-ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK 

KÖRJEGYZİSÉGE 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSİ FÉLÉVI 

ALAKULÁSÁRÓL, KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A Körjegyzıség tekintetében a képviselık az elıterjesztést megkapták. Alsószentiván Község 
Önkormányzata a határozati javaslatot elfogadta. A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot 
tárgyalta, kérem az elnök urat, ismertesse a döntést. 
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Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság a Körjegyzıség 2011. évi költségvetése elsı félévi alakulásáról, a 
költségvetés módosítására irányuló elıterjesztésrıl szóló tájékoztatót megtárgyalta és a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincsen, kérem, aki az elıterjesztésben rögzített határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat 
111/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta Alap-
Alsószentiván Községek Körjegyzısége (a továbbiakban: Körjegyzıség) 
gazdálkodásának elsı félévi alakulásáról szóló tájékoztatást.  
 
A Képviselı-testület a Körjegyzıség 2011. évi költségvetése módosításáról az alábbi 
határozatot hozta: 
 

I. A Képviselı-testület Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2011. évi 
költségvetése bevételi elıirányzatának 35.333.000 forint összegre, kiadási 
elıirányzatának 35.333.000 forint összegre történı módosítását elfogadja. 

 
II. A kiadási elıirányzat részét képezı személyi juttatás elıirányzat 

25.297.000 forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 6.194.000 
forintra, dologi és egyéb folyó kiadási elıirányzat 1.686.000 forintra, 
tartalék elıirányzat 2.156.000 forintra történı módosítását elfogadja. 

 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség 
2011. évi költségvetése módosításának megfelelıen - az önkormányzat költségvetési 
rendelete módosításának elıkészítésérıl - rendelettervezet elkészítésével 
gondoskodjon.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: azonnal 
 
 

7. TÁJÉKOZTATÓ ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSİ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL, 
KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi alakulásáról szóló tájékoztató 
tartalmazza a Társulások és a Körjegyzıség számadatait is. Az elıterjesztésbıl ismert a 
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teljesített bevételek és kiadások összege, illetve tartalmazza a szöveges anyagrész a bevételi 
és a kiadási elıirányzatok módosításának indokait. 
A napirendi pont keretében a képviselı-testületnek határozatban kell döntenie az 
Önkormányzat 2011. évi elsı félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadásáról és 
rendeletet kell alkotnia a költségvetés módosításáról. 
A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot tárgyalta, kérem Salamon Lajos elnököt, hogy a 
döntést ismertesse a testülettel. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Alap Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi alakulásáról szóló 
tájékoztatót, a költségvetés módosítását a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta azt elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületeknek. Az idıszaknak megfelelıen történtek az elsı félévi 
felhasználások, teljes képet nyújtanak.  
 
Erıs Gábor képviselı: 
Mit tartalmaz az átfutó bevétel, és a termıföld bérbe adása mibıl adódik? 
 
Csıgörné Csısz Éva ügyintézı:  
Az átfutó bevételeknél a nettó finanszírozás változását, a termıföld bérbeadás pedig a T-
mobile cég befizetését tartalmazza.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem aki a határozati javaslattal elıterjesztés 
szerint egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
112/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta Alap Község 
Önkormányzata 2011. év elsı félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és annak 
tartalmát elfogadta.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Kérem a Képviselı-testületet, aki az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. 
(II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására elıterjesztett rendelettervezet tartalmával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
11/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
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Pekarek Istvánné óvodavezetı, Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezetı és Csıgörné 
Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı távozik az ülésterembıl.  Márkusné Törı Magdolna 
adóügyi ügyintézı az ülésterembe érkezik. 
 
 

8. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓFIZETÉS ALAKULÁSÁRÓL 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı, Márkusné Törı Magdolna 
adóügyi ügyintézı 

 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
A Képviselı-testület részére készített elıterjesztés felvázolja a helyi iparőzési adó és a 
gépjármőadó alakulását 2010. évben illetıleg 2011. év elsı félévében. Tekintettel arra, hogy 
szeptember 15-e újabb fizetési határidıt jelentett az adózók részére kérem az ügyintézı 
kolléganıt nyújtson tájékoztatást a befizetett adók összegének jelenlegi állásáról. 
 
Márkusné Törı Magdolna adóügyi ügyintézı: 
Az iparőzési adó bevallásánál 7.900 ezer forint szeptember közepéig befolyt adó, a tervezett 9 
millió forint a számok ismeretében teljesülhet. A 2010-es évben befolyt iparőzési adó a 
vártnál magasabb szinten teljesült, az ıstermelık 2009. évi adóbefizetései és a 2010. évi adó 
elılegek következtében. 2011-re így már kevesebb befizetést várhatunk az ıstermelıktıl, 
nehezen tervezhetı a várható összeg, mert nagyon eltérık lehetnek az évek bevételei.  
Gépjármúadónál is nagyon változó az összeg, mert év közben gyakori a forgalomból való 
kivonás, ami nagy fuvarozók esetében több százezres adókiesét is jelenthet. Ebben az 
adónemben is számítunk az éves tervezett bevétel teljesülésére, mert szeptember közepéig a 
tervezett 10 millió forintból 7.800 ezer már befolyt. A nagy fuvarozók befizetései itt is inkább 
a második félévre tehetık, mert ilyenkor nagyobb a bevételük. Akik október 31.-éig nem 
teljesítik adófizetési kötelezettségüket, azokat felszólítjuk, és kísérletet teszünk a behajtásra.  
Nagyon nagy tartozók nincsenek. Az a tapasztalat, hogy a személyes meggyızéssel többet 
tudunk elérni. Elengedés nincs, a részletfizetést esetlegesen engedélyezünk.  
 
Suplicz Attila képviselı:  
Az ıstermelık iparőzési adójával kapcsolatban lehet–e olyat eszközölni, hogy a bevételeket 
megosztani? Úgy gondoltam, hogy a körjegyzıség dolgozója a csekkek kiküldésekor két 
csekket tesz a borítékba, az egyik az önkormányzat számlájára megy, a másik pedig a 
Gazdakör számlájára megy. A határban lévı utak karbantartását, javítását szolgálhatná a 
Gazdakör részére befizetett összeg.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
A Képviselı-testületet illeti meg a helyi iparőzési adó mértékének meghatározására 
vonatkozó jog helyi önkormányzati rendeletben, igazodva a magasabb szintő 
jogszabályokhoz, így a helyi adóról szóló törvényhez. A törvény alapján a Képviselı-testület 
a meghatározott maximum arányig, összegig állapíthatja meg az állandó jelleggel és az 
ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenységek után fizetendı adó mértékét. A 
megállapított adómérték alapján befizetett adó teljes összege az önkormányzatot illeti meg, e 
tekintetben az adózók részére két számlára történı befizetést kérni, eszközölni nem lehet.  
Arra esetlegesen lehet mód, hogy az önkormányzat képviselı-testülete éves költségvetési 
rendelete tárgyalásánál dönt arról, hogy adóbevétele bizonyos részét milyen célra kívánja 
felhasználni, elkülöníteni. 
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Suplicz Attila képviselı:  
Az önkormányzatnak nincs arra pénze, hogy a külterületi utakat fejlessze, felújítsa. 
Pályázatokat nem adhat be a Gazdakör. A gazdákkal már beszélten errıl, és támogatják az 
ötletemet, mely szerint az önkormányzat pályázhatna és a Gazdakör nyújtana ehhez 
támogatást, pénzügyi forrást. Úgy mőködne ez a támogatási forma, mint ahogy mőködött a 
vízi társulatos hozzájárulás. Éves szinten, ha mindenki hektáronként 1000 forintot ad, akkor 
3.500 ezer forint jöhetne össze. Ebbıl az összegbıl szakaszonként helyre lehet állítani a 
külterületi utak egy részét. Célszerő lenne helyi rendeletet alkotni arról, hogy az állam ne 
vigye el a befizetett iparőzési adó összeget. A külterületi utak 90 %-a az önkormányzat 
tulajdonában vannak.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
Magasabb szintő jogszabállyal ellentétes önkormányzati rendeletet a Képviselı-testület nem 
alkothat. Amennyiben az irányadó jogszabályok más módon rögzítik a helyi iparőzési adó 
kivetését, beszedését stb.; esetlegesen nem a települések bevételeként jelenítve meg ezt az 
összeget, az önkormányzat ezzel ellentétes szabályt nem hozhat. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselıket, hogy aki az adófizetés 
alakulásáról szóló tájékoztató tartalmát elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Alap Község Önkormányzat 
113/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap község Önkormányzata Képviselı-testülete az adófizetés alakulásáról szóló 
tájékoztató tartalmát elfogadta. 

 
Márkusné Törı Magdolna adóügyi ügyintézı távozik az ülésterembıl. 

 
 
9. JAVASLAT A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 5/2008. (III. 25.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 
 Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
Elıterjesztést és rendelettervezetet a képviselık megkapták. Az elıterjesztés felvázolja a 
módosítás indokait, mely a lakásfenntartási támogatás módosítására vonatkozó magasabb 
szintő jogszabályhoz igazodva rögzíti a helyi szabályokat. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki a rendeletmódosítással elıterjesztés 
szerinti tartalommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
12/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 
5/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
 
 

10. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 8/2011. (V. 2.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 
 Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
Elıterjesztést és rendelettervezetet a képviselık megkapták. Az elıterjesztés felvázolja a 
módosítás indokait, mely a rendelettervezetek társadalmi egyeztetését célozza, és rögzíti a 
normatív határozatok kihirdetésének módját.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem, aki a rendeletmódosítással elıterjesztés szerinti tartalommal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
13/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 
8/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
 

11. JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elıterjesztést a képviselık megkapták, amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem aki az 
elıterjesztés tartalma szerint a jelentést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
114/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap község Önkormányzata Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta, tudomásul 
vette.  
 
 

12. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 

a) Közbeszerzési eljárás  
 
Szolga Péter a napirendi pont tárgyalásakor érkezik. 

 
Méhes Lajosné polgármester:  
Köszöntöm Szolga Pétert, aki a közbeszerzési eljárás kiírásáról fog nekünk beszámolni az 
óvodai beruházásokat érintıen. Mint ismert a Képviselı-testület elıtt az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó 
támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján 
eredményes pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz. A pályázat keretében sor 
kerülne az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde főtéskorszerősítésére és 
födémszigetelésére Alapon és a Sáregresi Tagóvoda felújítására Sáregresen. A Képviselı-
testület júliusi ülésén döntött a beruházás megvalósításáról és a közbeszerzési eljárás 
elıkészítésérıl. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása dr. Szücs Gábor tanácsadóval nem 
lehetséges, így az eljárást a Sárvíz Nonprofit Kft. képviseletében Szolga Péter segítségével 
javasolom lebonyolítani, ugyanolyan díjazás mellett. A szükséges elıkészítı 
dokumentumokat a Bíráló Bizottság már tárgyalta és elfogadta. Felkérem Szolga Pétert, hogy 
ismertesse a beruházások lebonyolítását megelızı eljárás részleteit. 
 
Szolga Péter pályázatíró:  
A közbeszerzési eljárásra javasolnám a meghívásos közbeszerzési eljárást, ami azt jelenti, 
hogy nem hirdetményi úton, hanem 3 ajánlattevı megkeresésével kerül lebonyolításra az 
eljárás, a közbeszerzési törvény 251. § (2) bekezdése szerinti egyszerő közbeszerzési 
eljáráshoz készített ajánlattételi felhívás megküldésével. A három ajánlattevı közül csak egy 
ajánlattevı, aki a legkedvezıbb ajánlatot adja, az nyeri el a kiírást. A bíráló bizottság 
megtárgyalja a beérkezett ajánlatokat, melyrıl jegyzıkönyvet vesz fel. A kiírásban a feltétel a 
2010. évi pénzügyi eredményei, 10 millió forint nettó árbevétellel kell rendelkeznie az 
ajánlattevınek. A határidıket biztosítani kell, 15 napot a beadásra, az október 13-án jár le. A 
bíráló bizottság megtárgyalja, javaslatot tesz a képviselı-testületnek. Rendkívüli ülést össze 
kell hívni, és elbírálni a pályázatokat, eredményt hirdetni. Ha van hiánypótlás az még 
meghosszabbítja az eljárási idıt. Eredmény kihirdetés után még nyolc napot kell várnia a 
jogorvoslatra, s utána lehet megkezdeni a beruházást szerzıdéskötést követıen.       
    
Zuppon Andrea képviselı: 
A mostani gázfőtéses kazán mőködhet–e a pellet kazánnal együtt?  
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Erıs Gábor képviselı:  
Az óvoda fedélszerkezeténél a pala beázik, ha rárakják a kızetgyapotot, a víz miatt össze fog 
esni. Javaslatom a tetı aláfóliázása lenne, ez lehet a megoldás rá. A kémények mellé kell a 
kéményseprınek egy deszkajárda is. Tartsuk ezt szem elıtt.   
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Köszönöm a jelzést, még senki nem jelezte ezt a hibát. A beruházásnál ezeket szem elıtt kell 
tartani. Ebbıl a beruházásból új tetıt nem lehet építeni, ha lesz rá pályázati forrás, meg tudjuk 
csináltatni. Három határozatot kell hoznunk. Elıször a közbeszerzési tervet kell 
módosítanunk.  
Határozati javaslatom a következı: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap 
Község Önkormányzat 19/2011. (II. 15.) számú határozattal elfogadott 2011. évi 
közbeszerzési tervét – jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint – módosítja.  
Alap község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a körjegyzıt, hogy a 
Közbeszerzési Terv közzétételérıl gondoskodjon. 
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı  
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem aki a határozati javaslatomat elfogadja, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
115/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község Önkormányzat 19/2011. 
(II. 15.) számú határozattal elfogadott 2011. évi közbeszerzési tervét – jegyzıkönyvhöz 
csatolt tartalom szerint – módosítja.  
 
Alap község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a körjegyzıt, hogy a 
Közbeszerzési Terv közzétételérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı  
Határidı: azonnal 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl 
szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján benyújtott és eredményesen elbírált pályázata 
lévén támogatási szerzıdést kötött a Belügyminisztériummal.  
A társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésére, felújítására kötött támogatási szerzıdés alapján, melynek keretében az Alapi 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) főtéskorszerősítése és 
födémszigetelése, valamint a Sáregresi Tagóvoda (7014 Sáreges, Kossuth út 12.) felújítása 
valósítható meg; a Képviselı-testület felhatalmazott a lebonyolítandó közbeszerzési eljárás 
elıkészítésére.  
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása tekintetében kérem a képviselı-testületet, hogy 
módosítsa e tárgyban hozott 88/2011. (VII. 5.) számú határozatát és a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával Szolga Pétert, a Sárvíz Nonprofit Kft. ügyvezetıjét bízza meg, változatlanul 
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egyszáznyolcvanezer forint plusz áfa díjért, melynek költségeit beruházás arányosan Alap és 
Sáregres települések viselik önkormányzataik költségvetése terhére. Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete a közbeszerzési eljárási díj rá esı részét az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítsa. A Bíráló Bizottság tagjai a 
továbbiakban is a már megválasztott tagok. 
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
116/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 88/2011. (VII. 5.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján 
benyújtott és eredményesen elbírált pályázata lévén támogatási szerzıdést kötött a 
Belügyminisztériummal.  
 
I. A társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésére, felújítására kötött támogatási szerzıdés alapján, melynek keretében az 
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) 
főtéskorszerősítése és födémszigetelése, valamint a Sáregresi Tagóvoda (7014 Sáreges, 
Kossuth út 12.) felújítása valósítható meg; a Képviselı-testület felhatalmazza Méhes 
Lajosné polgármestert a lebonyolítandó közbeszerzési eljárás elıkészítésére. A 
Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására szerzıdést kössön a Sárvíz Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 8127 
Aba, Rákóczi u. 12.,, képviseli: Szolga Péter ügyvezetı) jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom 
szerint egyszáznyolcvanezer forint plussz áfa díjért, melynek költségeit beruházás 
arányosan Alap és Sáregres települések viselik önkormányzataik költségvetése terhére. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a közbeszerzési eljárási díj rá esı 
részét az Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
 
II. A közbeszerzés lebonyolításához a Bíráló Bizottság tagjai továbbra is: 
Bíráló Bizottság elnöke: Salamon Lajos 
Bíráló Bizottság tagjai: Bölcskei Jenıné 
        Zuppon Andrea települési képviselık. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Közbeszerzési Szabályzat szerint a Bíráló Bizottság tagjai – Salamon Lajos, Bölcskei 
Jenıné, Zuppon Andrea – megállapították a közbeszerzésre vonatkozó ajánlati, részvételi 
felhívás tartalmát, meghatározták az elbírálás szempontjait, melyet ismertetek. Kérem a 
Képviselı-testületet, hogy a bizottság által megállapított ajánlati felhívás tartalmát vegye 
tudomásul. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
117/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap és Sáregres községek 
óvodáinak energetikai korszerősítése tárgyában kiírandó – a Bíráló Bizottság által 
megállapított – ajánlati felhívás tartalmát tudomásul veszi. 

 
 
Szolga Péter az ülésrıl távozik. 
 

 
b) Önkormányzati telek értékesítésének lehetısége 

 
Fekti György az ülésterembe érkezik. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület ismeri Fekti György és Fekti Edit problémáját a belterületi 588/7 és 
588/8 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban. Felmerült egy esetleges önkormányzati 
terület, mely a tulajdonosok építési szándékának megfelelne. Az önkormányzati ingatlan a Fı 
úton található, helyrajzi száma 769/5, beépítetlen terület, 4174 m2 nagyságú. Az 588/7 hrsz-ú 
ingatlan 1228 m2, az 588/8 hrsz-ú terület 1265 m2, együtt a két telek jóval kisebb, hiszen csak 
2493 m2, mint az önkormányzati tulajdonú terület.  
 
Fekti György: 
A Vörösmarty utcában lévı telkünkre szerettem volna egy acélszerkezetes hangárt építeni, és 
ilyen jellegő munkát végezni, mint amit most is végzek. A forgácsolás az nem hangos 
tevékenység.  
 
Erıs Gábor képviselı:  
A hulladékkezelés hogyan lenne megoldva? Kamion forgalommal is jár a tevékenységvégzés? 
 
Fekti György:  
Nem egy nagyipari tevékenység folyna. Egy másik vállalkozóval van szerzıdésem, aki 
elszállítja a felesleges hulladékot. Esetleg egy-egy árubeszállító jönne kamionnal, de annak a 
veszélye nem áll fenn, hogy rendszerességgel járna a faluba.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A képviselıkkel folytatott elızetes egyeztetések szerint csereszándék az önkormányzat 
részérıl nincs, esetlegesen az önkormányzati telek eladásáról lehet szó. Az önkormányzatnak 
fel kell a tulajdonában lévı telket értékeltetni, kimérettetni és akkor adhatja el. A Vörösmarty 
utcában lévı telekre nincs szükségünk.  
 
Fekti György: 
Akkor én mit csináljak vele? Nem lehet lakóépületet építeni rá, pedig a vízórát is betetettem 
annak idején, amikor a vizet vezették a faluban. Amikor megvettem egy beépíthetı telket 
vettem, most egy értéktelen valami. Kérem a képviselı-testületet, hogy minısítsék át 



 21

beépíthetı területté, most zöld övezeti besorolásban van. Nem számít, hogy hol van a 
mőhelyem. Nekem így nem éri meg megvenni a telket. Egy magánembertıl olcsóbban kapok 
üres beépíthetı telket. Amikor az általános rendezési terv készült nem tudtam róla és nem 
reklamáltam, hogy nekem ez így nem jó, de tudom, hogy az önkormányzat törvényesen járt 
el. 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
A Helyi Építési Szabályzatban rögzített övezeti besorolás módosításával lehet a zöldövezeti 
besorolást változtatni. Annak idején bizonyára meg volt az önkormányzatnak az oka arra, 
hogy az a terület - ahol az érintett telkek is találhatók - zöldövezeti besorolást kapott. Az 
építési engedélyek kiadása már nem a helyi önkormányzatok jegyzıi, hanem a kiemelt 
építésügyi hatóság, jelen esetben Sárbogárd Város Jegyzıjének a hatásköre.  
A Helyi Építési Szabályzat módosítása hosszabb folyamat, számos hatósággal, szervezettel 
kell az elkészült dokumentumokat egyeztetni. 
 
Fekti György: 
A mostani állapot szerint a telek beépíthetısége 5%, és másfél méter magas valamit lehetne 
oda építeni.  Szeretném kérni, hogy ismét legyen értéke a teleknek, mert most értéktelen.  
 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Annak idején történt valami, de tény, hogy a jelenlévı felvetése erkölcsi szempontból jogos. 
Elızı képviselı-testület mulasztása, hogy olyan döntést hoztak, amit nem jártak körbe.  
 
Fekti György: 
Vételi szándékom nincs, a felsorolt okok miatt.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Sajnos értékbecslés nélkül önkormányzati vagyont értékesíteni nem lehet. A Helyi Építési 
Szabályzat módosítása esetén megvizsgálásra kerül, hogy milyen más övezeti besorolást 
kaphatnak esetlegesen az érintett területek, mi módon tud az önkormányzat az elhangzottakra 
valamilyen megoldást találni.   
 
Fekti György távozik az ülésterembıl.   
 
 

c) Kápolna építése 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület több alkalommal tárgyalt már az önkormányzat tulajdonában lévı 
temetıben építendı kápolna tekintetében, megtekintésre került a terület, ahol a kápolna 
elhelyezésre kerülne. A Közalapítvány számláján erre a célra eddig 700.000 forint győlt 
össze. A meglévı árajánlat mellé bekérésre került még két árajánlat, melyet ismertetek 
(jegyzıkönyvhöz csatolva).  
Kérem a hozzászólásokat. Miután kérdés, hozzászólás nincs, határozati javaslatom az alábbi: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községért Közalapítvánnyal 
együttmőködve az önkormányzat tulajdonában lévı Alap 1035 helyrajzi számú temetıben 
Szent Imre Kápolna építésérıl döntött 92/2011. (VII. 5) számú határozatában. A Képviselı-
testület vállalja, hogy a kápolna építéséhez a közadakozásból összegyőlt összegen felül 
szükséges pénzösszeget az Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kápolna építése tekintetében a 
Közalapítvánnyal együttmőködve a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
118/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községért Közalapítvánnyal 
együttmőködve az önkormányzat tulajdonában lévı Alap 1035 helyrajzi számú 
temetıben Szent Imre Kápolna építésérıl döntött 92/2011. (VII. 5) számú 
határozatában.  
 
A Képviselı-testület vállalja, hogy a kápolna építéséhez a közadakozásból összegyőlt 
összegen felül szükséges pénzösszeget az Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka 
terhére biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kápolna építése tekintetében 
a Közalapítvánnyal együttmőködve a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatom a képviselıket, hogy a temetıben elkészült az urnafal a költségvetésben 
jóváhagyott keret terhére. 
 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Rendelkezésemre áll egy régi ajtó, amit esetleg szakemberrel meg lehetne nézetni, ha 
megfelelı, felajánlom kápolnához. 
 
 

d) Támogatási kérelmek, pénzeszköz felhasználások tudomásul vétele, községi 
rendezvények 

 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy az elızı évek hagyományának megfelelıen 
megrendezésre került a szüreti felvonulás települési rendezvényként, Szabó János és családja 
közremőködésével. A rendezvény bekerülési költsége 110 ezer forint. Kérem a Képviselı-
testületet, hogy a rendezvény bekerülési költségét jóváhagyni szíveskedjék. Határozati 
javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a településen hagyományosan 
megrendezett szüreti felvonulásra 110 ezer forint bekerülési összeget jóváhagy az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat 

119/2011. (IX. 27.) számú határozat 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a településen hagyományosan 
megrendezett szüreti felvonulásra 110 ezer forint bekerülési összeget jóváhagy az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az Alapi Iskola tagintézmény-vezetıje jelezte, hogy az interaktív táblák felszerelését 
követıen problémák jelentkeztek az intézmény vezetékhálózatában, ami az elektronikai 
eszközök biztonságos mőködtetését veszélyezteti. Szükséges az alábbi mőszaki tartalmú 
munka elvégzése:  

� az iskola fıelosztójában 3x20 amperes „számítástechnika terem” leágazás kialakítása, 
� a leágazás padláson keresztül történı kábelezése 5x4-es kábellel (lépésálló 

gégecsıben) a számítógépes teremig, 
� külsı falon kábelcsatornázás az elosztó és a padlás között, 
� számítógépes terem áramköreinek ellenırzése, betáplálás, rákötés, 
� az elvégzett munka érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, 

melynek bekerülési költsége 62.300 Ft-os anyagárral és 40.000 Ft-os munkadíjjal együtt 
102.300 Ft,. 
A munkálatok elvégzését a pályázaton nyert eszközök, az iskola biztonságos mőködése 
érdekében szükséges tartom, kérem a testületet, hogy a forrás biztosításáról dönteni 
szíveskedjenek. Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 
Cecei Általános Iskola Alapi Tagintézményében (7011 Alap, Béke utca 12.) szükséges 
számítógépes terem biztonságos áramellátása, betáplálása munkálatok elvégzésére bruttó 
102.300 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére. A 
Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a 
tagintézmény-vezetıt tájékoztassa, és a munkálatok elvégzésérıl gondoskodjon. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. október 15. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat 
120/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Cecei Általános Iskola Alapi 
Tagintézményében (7011 Alap, Béke utca 12.) szükséges számítógépes terem biztonságos 
áramellátása, betáplálása munkálatok elvégzésére bruttó 102.300 Ft összeget biztosít az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a 
tagintézmény-vezetıt tájékoztassa, és a munkálatok elvégzésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
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Határidı: 2011. október 15. 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Hagyományos rendezvényünk az október 8-ára tervezett Idısek Világnapja. Az eddigiekhez 
hasonlóan rövid köszöntéssel, szerény mősorokkal valamint virággal és süteménnyel 
szeretnénk kedveskedni a településen élı idıseknek. A rendezvény tervezett bekerülési 
költsége 150 ezer forint. Kérem a képviselık támogatását. Határozati javaslatom: Alap 
Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2011. október 8-án megrendezésre kerülı 
Idısek Világnapja rendezvényre 150 ezer forint összeget biztosít az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetése tartaléka terhére.  
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
121/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2011. október 8-án megrendezésre 
kerülı Idısek Világnapja rendezvényre 150 ezer forint összeget biztosít az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy a Sárréti Vízi Társulattal együttmőködve igen 
kedvezı áron sikerült az A1 jelő közcélú árok 440 fm hosszú szakaszának gyökérzónás 
iszapolását megoldani. A vállalkozó 158.400 Ft + ÁFA összegben vállalta az igen fontos 
munka elvégzését, így gyakorlatilag a település összes fı vízelvezetı bel- és külterületi árka 
kitisztításra került még a csapadékos ıszi, téli idıjárás elıtt. Határozati javaslatom az alábbi: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap belterületén található A1 jelő 
közcélú árok 440 fm hosszú szakaszának gyökérzónás iszapolására 158.400 Ft + ÁFA 
összeget jóváhagy, az Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
122/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap belterületén található A1 jelő 
közcélú árok 440 fm hosszú szakaszának gyökérzónás iszapolására 158.400 Ft + ÁFA 
összeget jóváhagy, az Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Mint ismert a Képviselık elıtt kistérségi beruházással sor került az Alap, Dózsa György utca 
2. szám alatti ingatlan felújítására nappali ellátást biztosító szociális feladatok ellátására. A 
projekt nem tartalmazta a lapostetı felújítását. Ennek következtében a lapostetınél beázás 
tapasztalható, melyet az állagmegóvás érdekében mindenképpen szükségszerő lenne 
javíttatni, az épület küllemét javítaná a kıporozás, amit a közmunkásokkal az anyagköltség 
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összegébıl el lehetne végezni. Kérem a testületet arra, hogy a munkálatokra maximum 500 
ezer forintot a tartalék terhére jóváhagyni szíveskedjenek.  
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Suplicz Attila képviselı:  
Emlékszem plusz feladatot vállalt a vállalkozó, emiatt az önkormányzatnak a hozzájárulása 
nem változott? A kıporozást nem javasolom, mert nem oldaná meg a jelenlegi helyzetet. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A hozzájárulás nem változott. Mindenképpen meg kell csináltatni a lapostetıt, mert befolyik a 
víz, a falak penészesek. Javaslom a képviselıknek, hogy a lapostetı felújítására biztosítson 
500 ezer forint forrást a tartalék terhére. 
  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
123/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı 
Alap, Dózsa György utca 2. szám alatti ingatlan lapostetejének felújítására, a beázás 
megszüntetésére 500 ezer forintot biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
tartaléka terhére.  
 
 

e) Mosoly TV ajánlata 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Emlékeznek a képviselık, hogy az elızı ülésen elnapoltuk a Mosoly TV tekintetében érkezett 
megállapodás megkötésére vonatkozó döntést. Az ülésen elhangzottak függvényében 
megkerestem a szolgáltatót, aki elküldte mősortervezetét, melyet ismertetek. Ismertetem 
továbbá az ajánlattervezetet is (jegyzıkönyvhöz csatolva). 
A mősorszolgáltatás éves szinten a településnek 300 ezer forintjába kerülne. A települési 
rendezvényekrıl folyamatosan térítés nélkül közvetít a Bogárd Tv, kistérségi újságokban, 
valamint az Alapi Híradóban folyamatosan kap a lakosság tájékoztatást.   
Határozati javaslatom a következı: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 
Mosoly TV (7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 153., képviseli: Révész Csaba) ajánlatát Alap 
településen helyi tv csatorna üzemeltetésére megismerte, megtárgyalta és a szolgáltató 
ajánlatának tartalmát nem támogatja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a Mosoly 
TV képviselıjét értesítse. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. október 15. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
124/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Mosoly TV (7000 Sárbogárd, Ady 
Endre u. 153., képviseli: Révész Csaba) ajánlatát Alap településen helyi tv csatorna 
üzemeltetésére megismerte, megtárgyalta és a szolgáltató ajánlatának tartalmát nem 
támogatja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a 
Mosoly TV képviselıjét értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. október 15. 
 
 

f) Bursa Hungarica pályázaton részvétel 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelı megküldte 
tájékoztatását a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójával kapcsolatban. A csatlakozási feltételeket ismertetem.  
Határozati javaslatom:  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerve a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójával kapcsolatos 
tájékoztatást a következı döntést hozta: 
 1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelıen kifejezett és visszavonhatatlan döntést 
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatók, 
illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. 
2. Az önkormányzat a felsıoktatási hallgatók számára, valamint a felsıoktatási 
tanulmányokat kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerzıdési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat 
által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerzıdési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelıen jár el. 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 
a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelı által üzemeltetett 
https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhetı elektronikus adatbázisban rögzíti. 
4. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a csatlakozásról, 
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelı részére megküldje. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. október 14. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Alap Község Önkormányzat 
125/2011. (IX. 27.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerve a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójával kapcsolatos 
tájékoztatást a következı döntést hozta: 
 
 1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelıen kifejezett és visszavonhatatlan 
döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási 
hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához. 
 
2. Az önkormányzat a felsıoktatási hallgatók számára, valamint a felsıoktatási 
tanulmányokat kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerzıdési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 
és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltaknak megfelelıen jár el. 
 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelı által 
üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhetı elektronikus 
adatbázisban rögzíti. 
 
4. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a 
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelı részére 
megküldje. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. október 14. 
 
Erıs Gábor képviselı:  
A honlappal kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a pünkösdi néptánctalálkozóról, az 
iskolai rendezvényekrıl nem küldenek tájékoztatót, képeket, anyagot a honlapra.  
 
Suplicz Attila képviselı:  
Az alapítvány erre a célra kapott pénzt is a képviselı-testülettıl, amit ki is tudna fizetni a 
résztvevıknek. Köszönöm szépemnek is van határa, nincs túlfizetve.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Köszönöm a jelzést, a szükséges intézkedések megtétele már folyamatban van. A mővelıdési 
ház megbízottja összegyőjti az anyagot, és továbbítani fogja az illetékesnek.  
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dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
A Képviselı-testület megalakulását követıen, majd a költségvetés tárgyalásakor is döntött a 
testület arról, hogy a képviselı-testületi tagok a tiszteletdíjukról és egyéb juttatásokról 
lemondanak. Ezen összeg terhére az egészségügyi ellátás javítása érdekében javasolnám, 
hogy mindkét háziorvosi körzet számára kerüljön beszerzése EKG készülék és 
hılégsterilizáló, mely eszközök természetesen az önkormányzat tulajdonát képeznék, de nagy 
mértékben hozzájárulnának a minimumfeltételek elegendı szintő biztosításához. Ezek az 
eszközök ugyan most is megvannak, így az ÁNTSZ szempontjából ugyan kipipálhatjuk a 
felszerelési listát, de már olyan elavultak és régiek, hogy a funkciójukat éppen hogy betöltik.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Támogatom az elhangzott javaslatot. Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete az egészségügyi alapellátás feltételeinek javítására az I. 
és a II. háziorvosi körzet részére egy-egy darab EKG készülék valamint egy-egy darab 
hılégsterilizáló készülék beszerzésére háziorvosi körzetenként bruttó 600 ezer forintot biztosít 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a fel nem vett képviselıi tiszteletdíjak és egyéb 
juttatások terhére. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az 
eszközök beszerzésérıl gondoskodjon.Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: 2011. 
december 31. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
126/2011. (IX. 27.) számú határozat 

   
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az egészségügyi alapellátás 
feltételeinek javítására az I. háziorvosi körzet és a II. háziorvosi körzet részére egy-egy 
darab EKG készülék valamint egy-egy darab hılégsterilizáló készülék beszerzésére 
háziorvosi körzetenként bruttó 600 ezer forintot biztosít az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében a fel nem vett képviselıi tiszteletdíjak és egyéb juttatások terhére.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az eszközök 
beszerzésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. december 31. 
 
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 21.30 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Nyikosné Katzenberger Erika  
           polgármester                                                                               körjegyzı 
 
 
        Bölcskei Jenıné                                                                     Zuppon Andrea 
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                         jegyzıkönyv hitelesítı 


