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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. DECEMBER 5-ÉN TARTOTT  
SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 

 
Napirendi pontok:  
1. Beszámoló Alap község 2010. évi bőnügyi, közbiztonsági helyzetérıl  

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendırkapitány  

2. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2012. évi megállapítása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Ferencz Károly VERTIKÁL Zrt. vezérigazgatója 

3. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi munkájáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Tóth Ervin Kistérségi Irodavezetı 

4. Weboldal mőködésérıl beszámoló 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kovács Attila Péter weboldal koordinátor 

5. Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének 
háromnegyedéves beszámolója 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi elıadó Cece 

6. Önkormányzat 2011. évi költségvetése háromnegyedéves helyzetérıl tájékoztatás 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 

7. Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi koncepciója 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 

8. Önkormányzat 2012. évi koncepciója 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 

9. Egyebek, bejelentések 
 
 

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete: 15/2011. (XII. 7.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjról szóló 10/2009. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
163/2011. (XII. 5.) számú határozat: Alap Község 2010. évi bőnügyi, közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló elfogadása  
164/2011. (XII. 5.) számú határozat: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi munkájáról szóló tájékoztatás elfogadása  
165/2011. (XII. 5.) számú határozat: Önkormányzat honlapjának üzemeltetése  
166/2011. (XII. 5.) számú határozat: Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének III. 
negyedéves beszámolójának tudomásul vétele 
167/2011. (XII. 5.) számú határozat: Önkormányzat 2011.évi költségvetése háromnegyed éves helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadása   
168/2011. (XII. 5.) számú határozat: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetési koncepciója elfogadása 
169/2011. (XII. 5.) számú határozat: Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója elfogadása  
170/2011. (XII. 5.) számú határozat: Önkormányzat éves beszámolójának felülvizsgálatára megbízás  
171/2011. (XII. 5.) számú határozat: Polgármester kizárása döntéshozatalból  
172/2011. (XII. 5.) számú határozat: Polgármester szabadságának engedélyezése 
173/2011. (XII. 5.) számú határozat: 126/2011. (IX. 27.) számú határozat módosítása 
174/2011. (XII. 5.) számú határozat: Karácsonyi rendezvénysorozat lebonyolítására forrás biztosítása 

 



2 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 5.-én 17.00 
órai kezdettel tartott nyilvános ülésérıl 

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

 
Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester     

 Dr. Gubik Zoltán alpolgármester (késıbb érkezik)     
 Erıs Gábor  
 Bölcskei Jenıné        
 Salamon Lajos     
 Suplicz Attila     

                        Zuppon Andrea települési képviselık 
                           
Tanácskozási joggal jelen van: 
                        Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
  Dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendırkapitány   
  Kırösi Norbert körzeti megbízott 

Kovács Péter Attila weboldal koordinátor    
Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı   
Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 
Szőcs Attila Vertikál Zrt.  
Rompos Mihály Alapi Polgárırség vezetıje   
   

Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésén 
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 6 
tagja jelen van, alpolgármester úr jelezte, hogy késik, az ülést megnyitom.  
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület Zuppon 
Andrea és Salamon Lajos 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 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Zuppon Andrea és Salamon Lajos 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 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta. 
 
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános testületi ülés napirendi pontjai közé 
vegye fel a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 
költségvetésének háromnegyedéves beszámolóját 5. napirendi pontként, és értelemszerően az 
5-8. napirendi pontokat 6-9. napirendi pontként tárgyalja. Kérem, aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
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Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontjait egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –  
testületi ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Napirendi pontok: 
  
1. Beszámoló Alap község 2010. évi bőnügyi, közbiztonsági helyzetérıl  

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendırkapitány  

2. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2012. évi megállapítása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Ferencz Károly VERTIKÁL Zrt. vezérigazgatója 

3. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi munkájáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Tóth Ervin Kistérségi Irodavezetı 

4. Weboldal mőködésérıl beszámoló 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kovács Attila Péter weboldal koordinátor 

5. Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének 
háromnegyedéves beszámolója 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi elıadó Cece 

6. Önkormányzat 2011. évi költségvetése háromnegyedéves helyzetérıl tájékoztatás 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 

7. Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi koncepciója 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 

8. Önkormányzat 2012. évi koncepciója 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 

9. Egyebek, bejelentések 
 

 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
1. BESZÁMOLÓ ALAP KÖZSÉG 2010. ÉVI BŐNÜGYI, KÖZBIZTONSÁGI 

HELYZETÉRİL  
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendırkapitány  

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Elsı napirendi pontunk tárgyalásánál külön köszöntöm dr. Oszváth Zsolt rendır alezredes, 
rendırkapitány urat, valamint településünk körzeti megbízottját Kırösi Norbertet. A napirendi 
pont keretében a képviselık az elıterjesztést a meghívóval együtt megkapták. 
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Megkérdezem a napirendi ponthoz tanácskozási joggal meghívottakat, kívánnak-e a szóbeli 
kiegészítés lehetıségével élni? 
 
Dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendırkapitány: 
Köszönöm szépen a meghívást, most van az elsı alkalom, hogy az alapi Képviselı-testület 
tagjaival találkozom, köszöntöm Önöket. A 2010. évi közbiztonsági helyzet beszámolóját 
tárgyalja a testület, mely nagyon részletes, szakmailag helyenként talán túl sok adatot is 
tartalmazó anyag. Kiegészíteni nem kívánom, kérdéseikre készséggel válaszolok.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A rendırséggel az önkormányzatnak is jó a viszonya. A körzeti megbízott mindig meglátogat 
minket, megkérdezi, hogy van-e valami gond. A polgárırség elnöke, Rompos Mihály is itt 
van, mely szervezettel szorosabb kapcsolatot ápol a rendırség. Szeretnénk, ha itt lakna a 
körzeti megbízott, így még többet tudna a településünkön tartózkodni. Ugyanakkor sok 
segítséget kapunk a településen lakást bérlı másik fiatal rendırkollégától is. 
 
Dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendırkapitány: 
A polgárırségre való jogosultságok a jogszabályi változások miatt módosításra kerültek. 
Speciális szabályokat tartalmaznak. A változás elıírja, hogy a polgárırségnek együttmőködési 
megállapodást kell kötni a rendırséggel. A kapcsolat jól mőködik az egyesülettel, hiszen 
közös a cél. A Ptk. szabályozza a mőködésüket, komoly feladatokat próbál rájuk bízni. 
Stratégiai partnernek kell tekinteni a polgárırséget. Lényeges változások történtek a 
rendırségen belül. Ez évben 14 fı próbaidıs kollégát vettünk fel, akik még önálló 
intézkedésre nem vonhatók be. A tanfolyamok elvégzése után lesznek teljes értékő rendırök. 
Most sajnos a megbízott rendıröket is be kell fogni járırözni. Ez több mint egy éves 
folyamat, utána fog stabilizálódni a helyzet.  
 
 
Dr. Gubik Zoltán megérkezett a tanácsterembe, a Képviselı-testület tagjainak száma 6 fırıl 7 

fıre változik.         

   
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Maximálisan minden támogatást megkap a polgárırség. Egységes ruházat kell majd nekik, ki 
fogja ezt finanszírozni? Ezúton megköszönöm a munkájukat. 
 
Rompos Mihály Polgárırség vezetıje: 
A település érdekében vállalták az egyesület tagjai a tagságot. A testületen belüli ellentétet 
most itt nem kívánom felhozni. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem a Képviselı-testület tagjait, aki Alap 
Község 2010. évi bőnügyi, közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló tartalmát elfogadja, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
163/2011. (XII. 5.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község 2010. évi bőnügyi, 
közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló tartalmát elfogadta. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl 
írásban a Sárbogárdi Rendırkapitányságot értesítse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. december 15.  
 
 
 
Dr. Ozsváth Zsolt r. alezredes, rendırkapitány, Kırösi Norbert körzeti megbízott, Rompos 

Mihály a Polgárırség elnöke  megköszönve a részvételt az ülésterembıl távozik.  

 
 
 

2. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI 

DÍJ 2012. ÉVI MEGÁLLAPÍTÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Ferencz Károly VERTIKÁL Zrt. vezérigazgatója 

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Köszöntöm a napirendi pont keretében a VERTIKÁL Zrt. részérıl megjelent Szőcs Attilát. A 
képviselık az elıterjesztést a napirendi ponthoz a meghívóval együtt megkapták. A 
rendelettervezetben tévesen szerepel az ÁFA összege 25%-kal. Megkérdezném Szőcs Attilát, 
hogy az igénybevételi járulék mit takar? Alap község részérıl pozitívan álltunk a társaság 
kintlévıségeihez. Lakosság szempontjából havi szinten 69 forint pluszt jelent lakásonként a 
javaslat. 
Megkérdezem a tanácskozási joggal megjelent Szőcs Attilát kívánja-e az írásos anyagot 
szóban kiegészíteni. Megkérem továbbá a Képviselı-testület tagjait, hogy a napirendi ponthoz 
mondják el észrevételeiket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.  
 

Szőcs Attila Vertikál Ztr.  
Az igénybevételi járulékról a kormány döntött, hogy aki a hulladék szállítását igénybe veszi, 
aki hulladékot termel, azt megadóztatja. Nem szabták meg a mértékét. Igénybevételi járadék a 
törvényben meghatározott mértéket ölthet valamikor. A hulladékgazdálkodási törvény 
kimondja, hogy pontról-pontra a képletek alapján paragrafusról paragrafusra kell kiszámolni a 
közszolgáltatási díjat. A kezelınek meg van határozva, hogy mit tehet és mit nem. Úgy tőnik 
egyenlıre, hogy a jövı évben nem kerül bevezetésre az igénybevételi járulék, de 2013. évben 
már elkerülhetetlen lesz. Az Európai Uniós normák szorítják Magyarországot.  
 
Erıs Gábor képviselı:      
Azt úgy kell elképzelni, hogy Önök szedik be az adót, és Önök adják tovább? 
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Szőcs Attila Vertikál Ztr.  
A kormány nem szed be semmit. A költségeket a szolgáltató bekalkulálja a díjba, utána egy 
revízió kimutatja, hogy mennyit szedett be, és megmondja, hogy mennyit utaljon át az 
államnak.  
 
Erıs Gábor képviselı:  
Azt hallottan, hogy a kormány a kommunális hulladék béreket csökkenteni szeretné. A 
válogatott szemét értéke csökkenti a hulladékszállítási díjakat? 
 
Szőcs Attila Vertikál Ztr.  
A településrıl beszedett papírt, pet palackot, üveget értékesíti a szolgáltató és azokat köteles 
az árakba visszaforgatni, így csökken a díj. A hulladékszállítási költségbe bele kell ezt venni 
csökkentı tényezıként. A jogharmonizáció miatt 70%-ot meg kell haladnia a kommunális 
hulladéknak 2013-tól. Sajnos nem mőködik rendesen nálunk a szelektív hulladékgyőjtés. 
Házhoz kell majd menni és a szemetet elkülönítve kell majd szedni. Egy képlet alapján - amit 
az állam határoz meg - a társaság kiszámítja, hogy egy ember egy nap alatt mennyi hulladékot 
termel. A törvényben csak állampolgárok és ingatlanok vannak, nem tesznek különbséget 
például a városi és falusi ember hulladéktermelése között.    
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Megkérdezném, hogy mi a települési adottság, és az ingatlan számok mikor lettek 
leegyeztetve, beazonosítva? A községünkben sok az üres ház, az idıs ember. A 6%-os emelés 
háztartásonként ezer forint pluszt jelent évente.   
 
Szőcs Attila Vertikál Ztr.  
A kolléganıvel kell mindezt megbeszélni, hogy melyik ház üres, és İ kiveszi a rendszerbıl. 
Vele kell egyeztetni. A települési adottságnál a költségek megállapítása jórészt fajlagosan 
történik. A kukás autó által a bevitt szemét mennyiségét tonnában tudják lemérni, és képlet 
alapján kiszámolják a litert. Ugyanakkor ingatlanonként mindenkinek egyforma a számlázási 
költség, a postázási költség és egyéb kiadások, melyek literre nem vetíthetık le, így a 
jogalkotó rögzíti, hogy mit milyen módon lehet figyelembe venni.              
Sokan azt gondolják, hogy a kétheti szemét szállítás az költségcsökkentı. Nem így van, a heti 
szállítás az olcsóbb. Azt hiszik, hogy az az ingatlan olcsóbb, amelyik közelebb van a 
szeméttelephez. Ez nem így van. Az Európai jogharmonizációban nem lehet ingatlant 
megkülönböztetni, nem engedi meg a jogszabály. Sajnos nem mőködik nálunk a szelektív 
hulladékgyőjtés, pedig két éven belül be kell vezetni mindenhol. Egy háztartás 6 darab zsákot 
igényelhet havonta, és külön győjtheti a hulladékot. Mindenki kap a zsákokkal egy kis címkét, 
hogy melyik nap mit fognak elszállítani az autóval. Gondolkodásmódbeli változtatás kell. 
Nem törıdik vele a rendelkezés, hogy hogyan lesz megoldva. Sokkal költségesebb, többe 
kerül a szelektív győjtés, de sokkal több bevétel is van belıle.  
 
Bölcskei Jenıné képviselı:  
A szelektív hulladékgyőjtésnél a zsákok ára mennyibe kerül? 
 
Szőcs Attila Vertikál Ztr.  
A zsákot ingyen bocsájtjuk a lakosság rendelkezésére. Nem hiszem, hogy mindenki meg tud 
vásárolni hat darab kukát.  
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dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Ha beindul a szelektív hulladékgyőjtés az ára is más lesz? Akkor abból az összegbıl lehet-e a 
költségeket csökkenteni?            
 
Szőcs Attila Vertikál Ztr.  
Kötelezı visszaforgatni. Háromszor jön az autó, de a díj nem háromszoros. A 30%-os 
visszagyőjtési arányra mennek rá a költségek, mely kötelezı minden szolgáltatónak. 
 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Egyrészt jó lenne a szelektív hulladékgyőjtés, de anyagilag is jobb? 
  
Szőcs Attila Vertikál Ztr.  
A hulladéknak a 20-50%-a a zöld hulladék. Mindenki komposztálhatna a kert sarkában.  
A hulladék kezelési közszolgáltatási díjat a vállalat 6%-kal növelte javaslata szerint. Az 
üzemanyag, az autó karbantartása kevesebb lett az elmúlt évben. Ágazati infláció 6,9%-os a 
vállalat 4,2%-kal számolt. A beszámolóban le van írva, hogy mennyit nyelt le társaság. A 
kintlévısége a Zrt-nek Alap község tekintetében 1.044 ezer forint. A szolgáltatónak a díjat 
meg kell elılegeznie, mely majd valamikor bejön. 
 
Bölcskei Jenıné képviselı:  
Ebben az összegbe bele tartóznak azok is, akik elköltöztek vagy netán meghaltak?  
   
Szőcs Attila Vertikál Ztr.  
Az elköltözöttek, amennyiben a változást nem jelzik, illetıleg azok is, akiknek nincs 
munkahelye, hiszen esetükben hosszabb idıt vesz igénybe a behajtás. Ha nincs az elhunytnak 
örököse azok a tartozások lógnak a levegıben.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Fontosnak tartom a szolgáltató részérıl történı folyamatos egyeztetést e tekintetben. Az 
elhangzottakra figyelemmel – tekintve az ismertetett jogszabályi elıírásokat is – javasolom a 
Képviselı-testületnek, hogy a 2012. évre elıterjesztett szolgáltatási díjat fogadja el. Kérem, 
hogy aki a napirendi pont keretében elıterjesztett rendelettervezet tartalmával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
15/2011. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló 
10/2009. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
 
Szőcs Attila Vertikál Ztr. dolgozója megköszönve a részvételt távozott az ülésterembıl.  
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3. TÁJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2011. I. 
FÉLÉVI MUNKÁJÁRÓL 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Tóth Ervin Kistérségi Irodavezetı 

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A képviselık az elıterjesztést a meghívóval együtt megkapták. A tanácskozási joggal 
meghívott Tóth Ervin Kistérségi Irodavezetı nem tudott megjelenni. Kérem a képviselıket, 
hogy szóljanak hozzá a napirendi ponthoz.  
 
Kiegészítés, kérdések, hozzászólások nem hangzottak el. 

 
Méhes Lajosné polgármester:  
Miután kérdés, hozzászólás nincsen, kérem a Képviselı-testület tagjait, szavazzunk az alábbi 
határozati javaslatról: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Sárbogárdi 
Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi munkájáról szóló tájékoztató tartalmát elfogadta. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a 
Kistérségi Társulás elnökét tájékoztassa. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. december 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 
164/2011. (XII. 5.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi 
Társulás 2011. I. félévi munkájáról szóló tájékoztató tartalmát elfogadta.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a 
Kistérségi Társulás elnökét tájékoztassa. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. december 15. 
 
 
Kovács Attila Péter weboldal koordinátor megérkezik a tanácsterembe. 

 
 
4. WEBOLDAL MŐKÖDÉSÉRİL BESZÁMOLÓ 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kovács Attila Péter weboldal koordinátor 

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásához megjelent Kovács Attila Pétert. A weboldal 
mőködésérıl szóló beszámolót a képviselık a meghívóval együtt megkapták. Sajnos az utóbbi 
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fél évben sok gond volt a szolgáltatóval. Megkérem Kovács Attilát, hogy az írásos 
elıterjesztéshez esetleges szóbeli kiegészítését mondja el. 
 
Kovács Attila Péter weboldal koordinátor: 
Igen, voltak problémák de a kijavításán dolgozunk. Az ügyvezetı igazgatóval tárgyalások 
voltak, és figyelembe véve az önkormányzat szőkös anyagi helyzetét az alábbi javaslatot 
tesszük. Nem a pénzrıl van szó, hanem a weboldal fennmaradásáról. Az utolsó negyedév 
számláját felajánljuk majd valamelyik alapítványnak. Azt az összeget sem vesszük már fel. 
Ismertetem a 2012. évi weboldal üzemeltetési árajánlatot (jegyzıkönyvhöz csatolva).  
 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
A régi és a mostani weblap összehasonlítása, a technikai nehézségek miatt az indoklást el 
tudom fogadni. Az elızı weboldalt örömmel olvastam, nézegettem hosszabb ideig is. 
Információhoz lehetett jutni. A változás után hamar végig lehetett menni az oldalon. 
Remélhetıleg visszakerül a régi felállás. Az árajánlatot korrekt dolognak tartom, de a 
minısége az elızı oldal minıségével egyenlı szinten legyen. Az alapi oldal megütötte a 
szintet.  
 
Erıs Gábor képviselı:  
Alap Község honlapja naprakész szokott lenni, ez attól is függ, hogy ki hogyan adja, 
szolgáltatja az anyagot.  
 
Kovács Attila Péter weboldal koordinátor: 
Ez így is volt, most egy új kapcsolatrendszer lesz kiépítve.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Miután az Attila részérıl konkrét ajánlatot kaptunk, és szeretnénk, hogy a régivel hasonló 
színvonalon mőködjön a weblap, ezért megkérdezem a képviselı-testület tagjait, hogy 
megbízást kapjak, hogy a szerzıdéskötést az elhangzott ajánlat alapján megkössem.    
Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy – az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének terhére - Alap Község Önkormányzat www.alap.hu weboldalának 2012. 
január hónap 1. naptól 2012. december 31-ig történı üzemeltetésére, frissítésére szerzıdést 
kössön a honlapot elkészítı Bribir-Invest Kft-vel (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Károly 
János utca 27., cégjegyzékszáma: 19-09-509395, képviseli: Nagy Péter ügyvezetı). A 
honlappal kapcsolatban szükséges karbantartási, fejlesztési munkák elvégzését - egyeztetést 
követıen alkalmanként - 990 Ft + ÁFA/óra összegért végzi el a Bribir-Invest Kft. 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet 
tájékoztassa. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. december 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 
165/2011. (XII. 5.) számú határozat 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy – az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére - Alap 
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Község Önkormányzat www.alap.hu weboldalának 2012. január hónap 1. naptól 2012. 
december 31-ig történı üzemeltetésére, frissítésére szerzıdést kössön a honlapot 
elkészítı Bribir-Invest Kft-vel (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Károly János utca 27., 
cégjegyzékszáma: 19-09-509395, képviseli: Nagy Péter ügyvezetı). A honlappal 
kapcsolatban szükséges karbantartási, fejlesztési munkák elvégzését - egyeztetést 
követıen alkalmanként - 990 Ft + ÁFA/óra összegért végzi el a Bribir-Invest Kft. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintettet 
tájékoztassa. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. december 15. 
 
Kovács Attila Péter weboldal koordinátor: 
A nyáron a cecei iskolával együtt pályázatot nyújtottak be, ami önrésszel nem járt. 
Tájékoztatom a képviselıket, hogy a pályázat keretében labdarúgás megvalósítására lehet 
felhasználni. Ezt meg is nyertünk, értéke 2.969.624 forint. Fenekes László szakmai részt, én 
pedig az elszámolást fogjuk lebonyolítani. A termıföld hasznosításával kapcsolatban 
kiosztanák a képviselı-testület tagjainak két különbözı állásfoglalást (jegyzıkönyvhöz 
csatolva). 
Kérem a képviselı-testületi tagokat, hogy olvassák át, értelmezzék, és utána döntsenek. 
 
 
Kovács Attila Péter weboldal koordinátor megköszönve a részvételt, távozik az ülésterembıl. 

 
 
 
5. CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA ISKOLAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK HÁROMNEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi elıadó Cece 

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Cece Önkormányzata megküldte az Iskolai Intézményfenntartó Társulás háromnegyedéves 
beszámolóját. Az elıterjesztés elıirányzatmódosítást nem tartalmaz. A szöveges elıterjesztést 
tartalmazó táblázatban van számszaki hiba. Jelezve lett a táblázat készítıjének. Az 
önkormányzati hozzájárulás fı összegeinél a mi adatainkkal megegyezik. Az elıterjesztést a 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, felkérem az Elnök Urat ismertesse a bizottsági javaslatot. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 
költségvetésének háromnegyedéves beszámolójára irányuló elıterjesztést megtárgyalta annak 
tartalmát tudomásulvételre javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az elıterjesztés elıirányzatmódosítást nem tartalmaz, így ezt elızetesen véleményezni a 
társulási megállapodás alapján nem kell. Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, 
kérem, aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, szavazzon: Alap Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete megismerte a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó 
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Társulás 2011. évi költségvetésének I.-III. negyedéves beszámolója elıterjesztést, melynek 
tartalmát tudomásul veszi. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, 
hogy a döntésrıl Cece Nagyközség Önkormányzatát tájékoztassa. Felelıs: Méhes Lajosné 
polgármester, Határidı: 2011. december 15. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
166/2011. (XII. 5.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a Cece-Alap-Sáregres-
Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének I.-III. negyedéves 
beszámolója elıterjesztést, melynek tartalmát tudomásul veszi.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl Cece 
Nagyközség Önkormányzatát tájékoztassa.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. december 15. 
 
 
6. ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HÁROMNEGYEDÉVES 

HELYZETÉRİL TÁJÉKOZTATÁS 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A képviselık az elıterjesztést a meghívóval együtt megkapták. Az elıterjesztést tartalmazza 
mind az Önkormányzat, mind a Körjegyzıség, mind az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 
illetve a Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének harmadik 
negyedéves teljesülését. A szöveges elıterjesztés felvázolja az elıirányzat-módosítások 
indokait mind a bevételi, mind a kiadási elıirányzatok módosítása tekintetében. A 2011. évi 
költségvetés bevételi és kiadási elfogadott elıirányzata 292.255.000 Ft volt, míg a harmadik 
negyedéves teljesülés a bevételi elıirányzatok esetén: 237.678.000 Ft, kiadási elıirányzatok 
esetén: 222.645.000 Ft. 
Az elıterjesztés a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, felkérem Salamon Lajos elnököt, hogy a 
bizottság döntését ismertesse. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság Alap Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése háromnegyedévi 
gazdálkodásának alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem, hogy aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, szavazzon: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta Alap Község Önkormányzata 2011. évi 
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költségvetése háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és annak tartalmát 
elıterjesztés szerint elfogadta.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
167/2011. (XII. 5.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta Alap Község 
Önkormányzata 2011. évi költségvetése háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót és annak tartalmát elıterjesztés szerint elfogadta.  

 
 
7. ALAP-ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGE 2012. ÉVI 

KONCEPCIÓJA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Körjegyzıség, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv jövı évi 
költségvetési koncepcióját a képviselık megkapták. A normatívák tekintetében a jelenlegi 
információk szerint a jövı évi költségvetésben változás nem lesz.  
Az elıterjesztést a képviselık megkapták, melyet a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalt, 
felkérem Salamon Lajos elnököt, hogy a bizottság döntését ismertesse. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság Alap-Alsószentiván Község Körjegyzısége 2012. évi költségvetési 
koncepciója elıterjesztést megtárgyalta és annak tartalmát elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem, hogy aki az alábbi határozati javaslatot elfogadja, szavazzon: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta Alap-Alsószentiván Községek 
Körjegyzısége 2012. évi költségvetési koncepcióját és annak tartalmát elıterjesztés 
szerint elfogadta.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
168/2011. (XII. 5.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta Alap-Alsószentiván 
Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetési koncepcióját és annak tartalmát 
elıterjesztés szerint elfogadta.  
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8. ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KONCEPCIÓJA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Jelenlegi ismereteink alapján elkészült az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 
melyet a képviselık megkaptak a meghívóval együtt. Az elıterjesztést tárgyalta a Pénzügyi 
Bizottság, kérem az Elnök Urat ismertesse javaslatukat. Kérem a képviselıket szóljanak 
hozzá a napirendi ponthoz.  
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és 
a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
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 
169/2011. (XII. 5.) számú határozat 

 
Alap község Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve – az Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás valamint a Körjegyzıség elıterjesztett 2012. évi 
költségvetési koncepciójának tartalmát – Alap község Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének összeállításához az alábbi koncepcionális alapelveket fogalmazza meg: 
 

1.) Az önkormányzat által vállalt kötelezı feladatok végrehajtása elsıbbséget kell 
élvezzen az önként vállalt kötelezettségvállalások elıtt. 

 
2.) Törekedni kell az önkormányzati költségvetés likviditásának folyamatos 

megırzésére és ennek a gazdálkodási év teljes egészében történı figyelemmel 
kísérésére. Társulási formában ellátott feladatoknál kiemelt hangsúlyt kell 
fektetni az önkormányzat által fizetendı hozzájárulások továbbításának 
fontosságára, a kintlévıségek behajtásának kiaknázására. 

 
3.) Figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzati költségvetés mőködése csak 

mőködési hitellel biztosítható, számolni kell azzal, hogy várható jogszabályi 
keretek között élni kell az önhibájukon kívül hátrányos helyzető 
önkormányzatok támogatási kérelmek benyújtásának lehetıségével. 

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

jelentıségét. 
 

5.) Az önkormányzati gazdálkodás takarékossági szempontjainak meghatározásánál 
javasolt megvizsgálni: 
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a) feladatellátás érdekében kötött megállapodások pénzügyi kihatásokkal 
járó tartalmi elemeit, 

b) az önkormányzati forrásból nyújtott juttatások felülvizsgálatának 
lehetıségét, 

c) az önként vállalt feladatok és támogatások módját és mértékét. 
 

6.) Önkormányzati fejlesztések, felhalmozási kiadások tervezésénél törekedni kell a 
pályázati lehetıségek maximális kihasználására. 

 
 
 
 
9. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 
 

a) Ajánlat az Önkormányzat 2011. évi éves beszámolójának felülvizsgálatára 
 
Méhes Lajosné polgármester. 
Hosszú évek óta megelégedéssel végzi az Önkormányzat éves beszámolójának 
felülvizsgálatát a RADAR Könyvvizsgálói Kft. (Székesfehérvár, József Attila út 21. 3/7.). 
Megérkezett a 2011. évi éves beszámoló felülvizsgálatára vonatkozó ajánlata, melynek 
összege 270 ezer forint + ÁFA, ami az elızı évi összeg, azaz az ajánlat emelést nem 
tartalmaz. Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat beszámolójának 
felülvizsgálatát továbbiakban is ez a gazdasági társaság végezze az ajánlott árért, mely 
tekintetben kérem a testület felhatalmazását. Határozati javaslatom az alábbi:   
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy Alap Község Önkormányzata 2011. évi éves beszámolójának 
felülvizsgálatával a RADAR Könyvvizsgálói Kft-t (székhelye: 8000 Székesfehérvár, József 
A. út 21. 3/7., képviselıje: Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya ügyvezetı-könyvvizsgáló) 
bízza meg 270.000 Ft + ÁFA összegért, melynek forrását az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetése terhére biztosítja.  
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett értesítse és a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. december 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 
170/2011. (XII. 5.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy Alap Község Önkormányzat 2011. évi éves beszámolójának 
felülvizsgálatával a RADAR Könyvvizsgálói Kft-t (székhelye: 8000 Székesfehérvár, 
József A. út 21. 3/7., képviselıje: Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya ügyvezetı-
könyvvizsgáló) bízza meg 270.000 Ft + ÁFA összegért, melynek forrását az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére biztosítja.  
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A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett értesítse 
és a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. december 15. 

 
b) Ingatlanhasznosítás  

 
Méhes Lajosné polgármester. 
A 0244/1. helyrajzi számú ingatlan bérleti szerzıdése szeptember 30-án lejárt. A 
haszonbérleti szerzıdés megkötése érdekében kifüggesztett hirdetményre egy ajánlat érkezett. 
A testület döntésének megfelelıen megtörtént a földterületen az ıszi munkálatok 
(szárzúzózás, tárcsázás, szántás) elvégeztetése. A földterület további hasznosítása tekintetében 
a döntést legkésıbb a tavaszi munkák megkezdéséig, illetıleg a területalapú támogatás 
lehívásának idıpontjáig meg kellene hozni. Kérem a képviselıket, hogy a most kapott 
anyagot, melyet Kovács Attila adott át, tanulmányozzák és a soron következı ülésen 
visszatérünk a kérdésre. 

 
c) Polgármester szabadsága 

 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy Méhes Lajosné 2011. évi szabadsága még 10 nap, 
melyet igénybe kíván venni a Polgármester Asszony december 15-16., december 19-23., 
december 27-29. napokon. Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a Polgármester Asszony 
által 2011. június 22-24., szeptember 29-30., október 28., és november 2-4. idıszakban 
igénybevett szabadságát hagyja jóvá. Kérem a Képviselı-testületet, hogy a polgármester 
igénybe venni tervezett illetve már kivett szabadsága jóváhagyásáról, tudomásulvételérıl 
határozatban döntsön. Miután a polgármester Asszony a döntésben érintett, javaslom kizárását 
a döntéshozatalból.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
171/2011. (XII. 5.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Méhes Lajosné polgármestert a 
személyét érintı ügy – szabadságának jóváhagyása - döntéshozatalból a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése alapján kizárja.  
 
 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint 
munkáltató Méhes Lajosné polgármester 2011. június 22-24., szeptember 29-30., október 28., 
és november 2-4. napokon igénybe vett szabadságát tudomásul veszi, továbbá jóváhagyja 
hogy a 2011. évben még esedékes 10 nap szabadságát december 15-16., december 19-23., 
december 27-29. napokon igénybe vegye. 
Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 



16 
 

A Képviselı-testület a polgármester szabadságát érintıen – 6 igen szavazattal, 1 kizárás 
mellett – az alábbi határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat 

172/2011. (XII. 5.) számú határozat 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint munkáltató Méhes Lajosné 
polgármester 2011. június 22-24., szeptember 29-30., október 28., és november 2-4. 
napokon igénybe vett szabadságát tudomásul veszi, továbbá jóváhagyja hogy a 2011. 
évben még esedékes 10 nap szabadságát december 15-16., december 19-23., december 
27-29. napokon igénybe vegye. 
 

 
d) Háziorvosi körzetek mőködéséhez eszközbeszerzés 

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A Képviselı-testület szeptemberi ülésén döntést hozott arról, hogy az egészségügyi 
alapellátás feltételeinek javítására mindkét háziorvosi körzet részére egy-egy darab EKG 
valamint egy-egy darab hılégsterilizátor készülék beszerzésére bruttó 600 ezer forint 
hozzájárulást biztosít.  
Dr. Szabó Katalin Ingrid doktornı jelezte, hogy feladatai ellátáshoz a hılégsterilizátoron túl 
leginkább számítástechnikai háttere, nyomtatója cseréjére valamint egy darab otoszkópra és 
egy betegmérlegre lenne szüksége. Erre vonatkozó általa kért és becsatolt árajánlat tartalmát 
ismertetem. Az ismertetett termékek ára bruttó 579 ezer forint, tehát az elfogadott kereten 
belül van. Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy 126/2011. (IX. 27.) számú határozatának 
tartalmát módosítsa, határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
126/2011. (IX. 27.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete az egészségügyi alapellátás feltételeinek javítására az I. 
háziorvosi körzet részére számítógép, nyomtató és festék, hılégsterilizátor, otoszkóp és 
betegmérleg; a II. háziorvosi körzet részére EKG készülék és hılégsterilizátor beszerzésére 
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 
173/2011. (XII. 5.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 126/2011. (IX. 27.) számú határozatát 
az alábbiak szerint módosítja:  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az egészségügyi alapellátás 
feltételeinek javítására az II. háziorvosi körzet részére számítógép, nyomtató és festék, 
hılégsterilizátor, otoszkóp és betegmérleg; a I. háziorvosi körzet részére EKG készülék 
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és hılégsterilizátor beszerzésére 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. 
 
 

e) Karácsonyi rendezvénysorozatok  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az elızı évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre kerülnek karácsonyi programok, mely 
tartalma az alábbi:  

- december 16.-án kezdıdik adventi zenés áhítat a felújított református templomban; 
- december 18-án a mővelıdési házban  

o 2011. évben született alapi gyermekek köszöntése,   
o Szironta Csengettyő-együttes Besnyırıl karácsonyi mősora,  
o „Népek karácsonya” (karácsonyi dalok a világ különbözı részérıl),  
o Fejér Megyei Népzenei Mőhely Egyesület (téli ünnepkörökhöz kapcsolódó 

gyermekjátszó táncház)  
- december 21.-én falukarácsony a Millenáris Parkban, este gyertyagyújtás, közös 

éneklés, vendéglátás, 
- december 24.-én a református templomban családi karácsony.   

Ezekre a rendezvényekre javaslok forrást jóváhagyni a testületnek, bruttó 100 ezer forintot.   
Ismertetem a határozati javaslatot: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 
településen megrendezésre kerülı karácsonyi rendezvénysorozat költségeinek fedezésére 
bruttó 100 ezer forint összeget biztosít Alap Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
tartaléka terhére. 
Kérem, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
174/2011. (XII. 5.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a településen megrendezésre kerülı 
karácsonyi rendezvénysorozat költségeinek fedezésére bruttó 100 ezer forint összeget 
biztosít Alap Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére. 
 
Zuppon Andrea képviselı:  
Javasolnám a zsíros kenyeres büfét.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A kicsi babáknak is kell venni valamit, meg az anyukájukat egy szál virággal köszönteni.  
Az E-ON Kft. a településen négy villanyoszlopra szerelt ingyen villany dugókat, melyeket a 
közösségi rendezvényeken igénybe tudunk venni. A dugajokhoz kulccsal lehet hozzáférni, 
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nem kell kérni külön a bekapcsolást és kikapcsolást.  Bármikor használhatjuk. Gesztenyére, 
ajándékra, égısorra használnánk fel az összeget.       
  
 

f) Polgármester tájékoztatója az utolsó soros ülés óta történt eseményekrıl 

 
- a temetıben a kápolna elkészült, az avatás, a tábla gravíroztatása van hátra, 
- Margaréta Nyugdíjas Klub megünnepelte a 10 éves fennállásának az évfordulóját 

október 1-jén, 
- Idısek napja október 8-án került megrendezésre, 
- átadásra került október 13-án a Kistérségi Társulás által felújított idısek napközi 

ellátása, ami nemsokára beindul, 
- október 20-án a munkaügyi központ tartott elıadásán vettünk részt, a 

közfoglalkoztatás új rendszerérıl volt tájékoztató,   
- búcsú elıtt Kovács Ernı látogatott meg, és kaptunk a kápolnába egy keresztet, és egy, 

rézszobrot, 
- rendırségi tájékoztatón vettem részt november 9-én, 
- november 14-én MVH elnöke látogatott meg, tárgyaltunk a termıföldüggyel 

kapcsolatban, 
- a mővelıdési házban november 19-én a néptánc minısítés volt, másnap a tánccsoport 

Budapesten szerepelt, 
- november 21-én katasztrófavédelmi felkészítı volt a mővelıdési házban 
- november 23-án az Invitel munkatársa keresett meg, és nagyon jó kedvezményeket 

kínált a telefon és internet használattal kapcsolatban, 
- társulási ülésen vettem részt november 24-én, 
- december 6-én Mikulás leszek az óvodában, 
- december 12-én közmeghallgatás lesz.  

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

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.50 órakor bezárta. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Nyikosné Katzenberger Erika  
           polgármester                                                                               körjegyzı 
 
 
 
 
 
        Zuppon Andrea                Salamon Lajos  
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                         jegyzıkönyv hitelesítı 


