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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 

2012. MÁJUS 10-ÉN TARTOTT  
SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 

 
 

1. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Alapító Okiratának V. számú módosítása 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezetı 

2. Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 
2011. évi költségvetésének módosításáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezetı, Kiss Ágnes 
pénzügyi ügyintézı Cece 

3. Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi költségvetésének zárszámadási beszámolójáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezetı, Kiss Ágnes 
pénzügyi ügyintézı Cece 

4. Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által 
fenntartott költségvetési szerv 2011. évi költségvetése végrehajtása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezetı, Csıgörné Csısz Éva 
gazdálkodási ügyintézı 

5. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 

6. Alap Község Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának elfogadása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 

7. Civil szervezetek 2012. évi pályázatainak elbírálása, tájékoztatás a 2011. évi támogatás 
felhasználásáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

8. Önkormányzati ingatlan értékesítése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

9. Önkormányzat szakfeladatrend szerinti alaptevékenységének módosítása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 

10. Önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezése 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 

     11. Egyebek, bejelentések 
Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (V. 11.) önkormányzati rendelete az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete 
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl 

{folytatás a következı oldalon} 
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52/2012. (V. 10.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Alapító Okiratának V. számú 
módosításáról 
53/2012. (V. 10.) számú határozat: Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról 
54/2012. (V. 10.) számú határozat: Véleménynyilvánítás az Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési beszámolójáról  
55/2012. (V. 10.) számú határozat: Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás által fenntartott költségvetési szerv 2011. évi költségvetése végrehajtásáról 
56/2012. (V. 10.) számú határozat: Könyvvizsgálói jelentés tartalmának tudomásul vételérıl 
57/2012. (V. 10.) számú határozat: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alapi Iskolásokért 
Közalapítvány támogatásáról 
58/2012. (V. 10.) számú határozat: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alap-Alsószentiváni 
Református Egyházközség támogatásáról 
59/2012. (V. 10.) számú határozat: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása - Alap Községi Sportegyesület 
támogatásáról 
60/2012. (V. 10.) számú határozat: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alapi Óvodásokért 
Közalapítvány támogatásáról 
61/2012. (V. 10.) számú határozat: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása - Alapi Polgárır Egyesület 
támogatásáról 
62/2012. (V. 10.) számú határozat: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása - Római Katolikus Egyházközség 
támogatásáról  
63/2012. (V. 10.) számú határozat: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alap Községért Közalapítvány 
támogatásáról 
64/2012. (V. 10.) számú határozat: Önkormányzati ingatlan értékesítésérıl – szerzıdéskötésre felhatalmazás 
(769/5 hrsz.) 
65/2012. (V. 10.) számú határozat: Önkormányzat szakfeladatrend szerinti alaptevékenységének módosításáról 
66/2012. (V. 10.) számú határozat: 2011. évi éves ellenırzési jelentés elfogadásáról 
67/2012. (V. 10.) számú határozat: Ajánlattételi felhívás tartalmának jóváhagyásáról (étkezési szolgáltatás 
biztosítása Cecei, Sáregresi, Vajtai Óvodában)  
68/2012. (V. 10.) számú határozat: Étkezési szolgáltatásra kötött szerzıdések meghosszabbításáról (Cecei, 
Sáregresi, Vajtai Óvoda)  
69/2012. (V. 10.) számú határozat: Honvéd utca felújítása és padkarendezése beruházás megvalósításáról  - 
szerzıdés kötésére felhatalmazás 
70/2012. (V. 10.) számú határozat: Országos Díjugrató Lovasverseny támogatása 
71/2012. (V. 10.) számú határozat: 41/2012. (III. 29.) számú határozat módosításáról (eszközbeszerzés 
„Mezıgazdasági tevékenység (kert, fólia, faültetés)” címen jóváhagyott Start közmunkaprogramban biztosított 
forrás terhére) 
72/2012. (V. 10.) számú határozat: 42/2012. (III. 29.) számú határozat módosításáról (eszközbeszerzés 
„Közúthálózat, árok karbantartása” címen jóváhagyott Start közmunkaprogramban biztosított forrás terhére) 
73/2012. (V. 10.) számú határozat: 44/2012. (III. 29.) számú határozat módosításáról (eszközbeszerzés a 
hátrányos helyzető önkormányzatok kiegészítı támogatása címen kapott forrás terhére) 
74/2012. (V. 10.) számú határozat: Megállapodás kötésérıl (Sáreges Község Önkormányzatával 
infrastrukturális pályázat megvalósítása tárgyában) 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
 
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 10-én 18.00 órai 
kezdettel tartott soron következı nyilvános ülésérıl 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme, Alap Dózsa György utca 31. 
 
Jelen vannak:      
Méhes Lajosné                                       polgármester 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester 
Erıs Gábor települési képviselı 
Bölcskei Jenıné települési képviselı 
Suplicz Attila települési képviselı 
Salamon Lajos települési képviselı 
Zuppon Andrea települési képviselı 
 
Tanácskozási joggal meghívott:        
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 
Pekarek Istvánné óvodavezetı 
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezetı 
Fenekes László Sportegyesület elnöke 
 
 
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 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 7 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Bölcskei Jenıné 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 7 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta. 
 
Javasolom, hogy a testületi ülés napirendi pontjait a Képviselı-testület a meghívóval azonos 
tartalommal fogadja el, kérem aki ezzel egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
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Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontját egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – 
javaslat szerint elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok: 

1. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Alapító Okiratának V. számú módosítása 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezetı 
 

2. Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 
2011. évi költségvetésének módosításáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezetı, Kiss 
Ágnes pénzügyi ügyintézı Cece 
 

3. Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi költségvetésének zárszámadási beszámolójáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezetı, Kiss 
Ágnes pénzügyi ügyintézı Cece 
 

4. Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által 
fenntartott költségvetési szerv 2011. évi költségvetése végrehajtása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezetı, Csıgörné Csısz 
Éva gazdálkodási ügyintézı 
 

5. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 
 

6. Alap Község Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának elfogadása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 
 

7. Civil szervezetek 2012. évi pályázatainak elbírálása, tájékoztatás a 2011. évi 
támogatás felhasználásáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 

8. Önkormányzati ingatlan értékesítése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 

9. Önkormányzat szakfeladatrend szerinti alaptevékenységének módosítása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 

10. Önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezése 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 

11. Egyebek, bejelentések 



 5

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1. ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSİDE ALAPÍTÓ 

OKIRATÁNAK V. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezetı 
 

 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
A Képviselı-testület tagjai az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Alapító Okiratának 
V. számú módosítására irányuló elıterjesztést, a módosító okirat tervezetét megkapták. Az 
Alapító Okirat V. számú módosítását indokolják az alábbiak: Megjelent a szakfeladatrendrıl 
és az államháztartási szakágazati rendrıl szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, melynek 
módosítására is sor került már 2012. március 2-i hatállyal.  
Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Cecei Tagintézménye kérelemmel fordult Alap 
Község Önkormányzata, a Társulás gesztortelepülése felé az Alapító Okirat módosítása 
tárgyában. Kérelmüket az alábbiakkal indokolták: „Intézményünk sikeresen szerepelt az 
esélyegyenlıségi pályázaton, mely szükségessé teszi az Alapító Okirat módosítását. Az 
intézmény kötelezı feladatként ellátandó alaptevékenységét kérjük kiegészíteni az alábbi 
ponttal: Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai fejlesztı felkészítı program szervezése (Óvodai Integrációs Program) 851000.” 
Elıterjesztett Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Alapító Okirata V. számú 
módosítása tartalmazza fentiek alapján az Okirat 9.) d) pontjának módosítását, igazodva 
említett jogszabályváltozáshoz, illetve a Cecei Tagintézmény kéréséhez. 
Az Alapító Okirat módosítása tekintetében valamennyi társult önkormányzat egyetértı 
véleményét nyilvánította, ugyanúgy, mint az érintett intézmény vezetıje. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, illetve a jelenlévı intézményvezetıt, merült-e fel a 
napirendi pont tekintetében kérdés, van-e hozzászólás? 
Miután kérdés, hozzászólás nincsen, kérem aki az elıterjesztésbe foglalt határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
52/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – hivatkozással Alap-Alsószentiván-
Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és 
mőködtetésérıl szóló megállapodás 8.1.1. pontjára, a társult települések egyetértı 
véleményében birtokában - az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Alapító 
Okiratát törzskönyvi bejegyzés szerinti hatállyal, alábbi tartalommal módosítja: 
 
„1./ AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 9.) d) PONTJA AZ ALÁBBI ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: 
{9.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége:} 
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d) Kötelezı feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
d.a.) 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
d.b.) 851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 Sajátos nevelési igényő gyermek: az a gyermek, aki a szakértıi 
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

 a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerı 
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

 b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

d.c.) 562912 Óvodai intézményi étkeztetés  
d.d.) 562920 Egyéb vendéglátás 
d.e.) 562917 Munkahelyi étkeztetés 
d.f.) 856099  Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 
d.h.) 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
d.i.) Intézmény székhelyén: 
        889101 Bölcsıdei ellátás” 

 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a módosítás 
törzskönyvi nyilvántartáson történı átvezetésérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 

2. VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA 

ISKOLAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2011. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezetı, Kiss 
Ágnes pénzügyi ügyintézı Cece 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület tagjai megkapták az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. 
évi költségvetése módosítására irányuló elıterjesztést. Alap Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének elızetes véleményezési joga van a társulási megállapodás alapján. Az 
elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem az Elnök Urat ismertesse döntésüket. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 
költségvetése módosításáról szóló elıterjesztést elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
megtárgyalta a Cece-Alap- Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 
(a továbbiakban: Iskolai Intézményfenntartó Társulás) 2011. évi költségvetése 
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módosítására irányuló elıterjesztést és az alábbi tartalommal egyetértı véleményét 
nyilvánítja: 
I. A Képviselı-testület az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése 
bevételi elıirányzatának 214.060.000 forintra, kiadási elıirányzatának 214.060.000 forint 
összegre történı módosítását elfogadásra javasolja. 

I.1. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi bevételeinek módosítása 
jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

Intézményi mőködési bevételek:        1.918.000 forint 
Normatív állami hozzájárulás:                104.772.000 forint, 
Támogatás értékő mőködési bevételek:               119.249.000 forint, 
Felhalmozási pénzeszköz átvétel:                                     17.997.000 forint, 
Összesen:                  243.936.000 forint. 

I.2. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi kiadásainak módosítása 
jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

Személyi juttatások:      102.846.000 forint, 
Munkaadókat terhelı járulékok:                  30.604.000 forint, 
Dologi és folyó kiadások:       61.937.000 forint, 
Felhalmozási kiadás       48.549.000 forint, 
Összesen:  243.936.000 forint. 

A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Község 
Polgármesterét értesítse.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
53/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Cece-Alap- 
Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: 
Iskolai Intézményfenntartó Társulás) 2011. évi költségvetése módosítására irányuló 
elıterjesztést és az alábbi tartalommal egyetértı véleményét nyilvánítja: 
 
I. A Képviselı-testület az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése 
bevételi elıirányzatának 214.060.000 forintra, kiadási elıirányzatának 214.060.000 
forint összegre történı módosítását elfogadásra javasolja. 

I.1. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi bevételeinek módosítása 
jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

Intézményi mőködési bevételek:        1.918.000 forint 
Normatív állami hozzájárulás:    104.772.000 forint, 
Támogatás értékő mőködési bevételek:   119.249.000 forint, 
Felhalmozási pénzeszköz átvétel:                                  17.997.000 forint, 
Összesen:                  243.936.000 forint. 
    

I.2. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi kiadásainak módosítása 
jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

Személyi juttatások:      102.846.000 forint, 
Munkaadókat terhelı járulékok:      30.604.000 forint, 



 8

Dologi és folyó kiadások:       61.937.000 forint, 
Felhalmozási kiadás       48.549.000 forint, 
Összesen:  243.936.000 forint. 

 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Község 
Polgármesterét értesítse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 

3. VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSI 

BESZÁMOLÓJÁRÓL 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezetı, Kiss 
Ágnes pénzügyi ügyintézı Cece 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Az elıterjesztést a napirendi pont keretében a képviselık megkapták. Az Iskola 
zárszámadását érintıen Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének elızetes 
véleményezési joga van. Az elıterjesztés határozati javaslatot ugyan nem tartalmaz, de a 
testület által elfogadásra javasolt döntést ismertetem, melybıl a teljesített elıirányzatok 
áttekinthetıek: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Cece-Alap-Sáregres-Vajta 
Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulás) által fenntartott költségvetési szerv, a Cecei Általános Iskola és 
tagintézménye az Alapi Tagiskola 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló elıterjesztést.  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Általános Iskolai Intézményfenntartó 
Társulás által fenntartott költségvetési szerv, a Cecei Általános Iskola és tagintézménye az 
Alapi Tagiskola 2011. évi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmáról egyetértı véleményét 
nyilvánítja, melyrıl alábbi döntést hozta: 
I. A Képviselı-testület az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 

költségvetési szerv, a Cecei Általános Iskola és tagintézménye az Alapi Tagiskola 
2011. évi költségvetésének teljesítését 244.838.000 forint bevételi és 244.838.000 
forint kiadási elıirányzattal elfogadásra javasolja. 
I.1. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési 
szerv, a Cecei Általános Iskola és tagintézménye az Alapi Tagiskola 2011. évi 
bevételeinek teljesítése jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

a) Intézményi mőködési bevételek:  2.055.000 forint 
b) Normatív állami hozzájárulás:  104.772.000 forint 
c) Támogatás értékő mőködési bevételek:  120.014.000 forint 
d) Felhalmozási pénzeszköz átvétel:                     17.997.000 forint  
     Összesen:  244.838.000 forint 
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I.2. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési 
szerv, a Cecei Általános Iskola és tagintézménye az Alapi Tagiskola 2011. évi 
kiadásainak teljesítése jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

a) Személyi juttatások:  101.785.000 forint 
b) Munkaadókat terhelı járulékok:  26.988.000 forint 
c) Dologi és folyó kiadások:  61.937.000 forint 
d) Felhalmozási kiadások:  48.549.000 forint 
e) Függı kiadás:  5.579.000 forint 
    Összesen:  244.838.000 forint 

I.3. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése 
bevételének és kiadásának teljesítése településenként (forintban):   

 Önkormányzat         Bevétel    Kiadás           Különbözet 
 megnevezése         teljesítése   teljesítése 
 

Alap   67.451.000  67.451.000             0  
Cece  177.387.000            177.387.000         0 

II. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési 
szervnek, a Cecei Általános Iskolának 2011. évben felhalmozási kiadása egyrészt a 
társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésébıl, felújításából, másrészt pedig TIOP és IPR pályázatok keretében 
beszerzett eszközökbıl keletkezett.  

A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Község Polgármesterét 
értesítse.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, kérem az Elnök Urat, ismertesse döntésüket. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi 
zárszámadásáról szóló elıterjesztést valamint a Polgármester Asszony által ismertetett 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, kérem, aki az elhangzott határozati 
javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
54/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Cece-Alap-Sáregres-
Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulás) által fenntartott költségvetési szerv, a Cecei Általános 
Iskola és tagintézménye az Alapi Tagiskola 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 
elıterjesztést.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, a Cecei Általános 
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Iskola és tagintézménye az Alapi Tagiskola 2011. évi végrehajtásáról szóló beszámoló 
tartalmáról egyetértı véleményét nyilvánítja, melyrıl alábbi döntést hozta: 
 

I. A Képviselı-testület az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás által 
fenntartott költségvetési szerv, a Cecei Általános Iskola és tagintézménye az 
Alapi Tagiskola 2011. évi költségvetésének teljesítését 244.838.000 forint 
bevételi és 244.838.000 forint kiadási elıirányzattal elfogadásra javasolja. 
 

I.1. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 
költségvetési szerv, a Cecei Általános Iskola és tagintézménye az Alapi Tagiskola 
2011. évi bevételeinek teljesítése jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

a) Intézményi mőködési bevételek:  2.055.000 forint 
b) Normatív állami hozzájárulás:  104.772.000 forint 
c) Támogatás értékő mőködési bevételek:  120.014.000 forint 
d) Felhalmozási pénzeszköz átvétel:                     17.997.000 forint  
     Összesen:  244.838.000 forint 

I.2. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 
költségvetési szerv, a Cecei Általános Iskola és tagintézménye az Alapi Tagiskola 
2011. évi kiadásainak teljesítése jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

a) Személyi juttatások:  101.785.000 forint 
b) Munkaadókat terhelı járulékok:  26.988.000 forint 
c) Dologi és folyó kiadások:  61.937.000 forint 
d) Felhalmozási kiadások:  48.549.000 forint 
e) Függı kiadás:  5.579.000 forint 
    Összesen:  244.838.000 forint 
 

I.3. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése 
bevételének és kiadásának teljesítése településenként (forintban):   
 

 Önkormányzat         Bevétel    Kiadás           Különbözet 
 megnevezése         teljesítése   teljesítése 
 

Alap   67.451.000  67.451.000             0  
Cece  177.387.000            177.387.000         0 
 

II. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési 
szervnek, a Cecei Általános Iskolának 2011. évben felhalmozási kiadása 
egyrészt a társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot 
ellátó intézmények fejlesztésébıl, felújításából, másrészt pedig TIOP és IPR 
pályázatok keretében beszerzett eszközökbıl keletkezett.  
 

A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Község 
Polgármesterét értesítse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
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4. ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA ÓVODAI 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ÁLTAL FENNTARTOTT 

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

VÉGREHAJTÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezetı, Csıgörné Csısz 
Éva gazdálkodási ügyintézı 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Napirendi pont tekintetében a képviselık az elıterjesztést megkapták. Az Óvodai Társulás 
által fenntartott költségvetési szerv 2011. évi beszámolójára, zárszámadására irányuló 
elıterjesztést a társult önkormányzatok is megkapták véleményezésre.  
Társult önkormányzatok a költségvetés végrehajtása tekintetében egyetértı véleményükrıl 
tájékoztattak. 
Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérem a Bizottság Elnökét, 
ismertesse döntésüket. 

 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által 
fenntartott költségvetési szerv 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló napirendi 
pontot megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem a képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztésben foglalt határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
55/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Alap-Alsószentiván-
Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás) által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsıde 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló elıterjesztést.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsıde 2011. évi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmát – a társult települések 
elızetes egyetértı véleménye alapján - elfogadta melyrıl alábbi döntést hozta: 
 
II. A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 

költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2011. évi 
költségvetésének teljesítését 168.285.000 forint bevételi és 144.995.000 forint 
kiadási elıirányzattal elfogadásra javasolja. 
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I.1. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, 
az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2011. évi bevételeinek teljesítése 
jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

a) Intézményi mőködési bevételek:    17.689.000 forint 
b) Normatív állami hozzájárulás:    56.894.000 forint, 
c) Központosított elıirányzat:    22.477.000 forint, 
d) Egyéb központi támogatás:      2.659.000 forint, 
e) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele:    8.985.000 forint, 
f) Támogatás értékő mőködési bevételek 
(Alap Község Önk.nak hozzájárulásával):  59.581.000 forint. 
 

I.2. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, 
az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2011. évi kiadásainak teljesítése 
jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

a) Személyi juttatások:      71.299.000 forint, 
b) Munkaadókat terhelı járulékok:    17.476.000 forint, 
c) Dologi és folyó kiadások:     47.316.000 forint, 
d) Támogatás értékő mőködési kiadás 
(társulás 2010. évi maradványrendezése):   8.195.000 forint,  
e) Felhalmozási kiadások: 
ea) Alapi Székhelyóvoda felújítása pályázathoz elıkészítés saját forrásból 
                625.000 forint, 
eb) Riasztó bıvítése Alapi Székhelyóvoda saját forrásból   45.000 forint, 
ec) Alapi Székhelyóvoda konyhára hőtı beszerzése  
saját forrásból                  39.000 forint. 
 

I.3. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése bevételének 
és kiadásának teljesítése településenként (forintban):   
 

 Önkormányzat         Bevétel    Kiadás           Különbözet 
 megnevezése         teljesítése   teljesítése 
 

Alap    64.887.000   58.819.000        6.068.000      
Cece    51.021.000  48.964.000        2.057.000  
Vajta    11.949.000  14.154.000       -2.205.000 
Sáregres   30.746.000  13.806.000      16.940.000 
Alsószentiván   9.682.000  9.252.000           430.000 
 
A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a székhelytelepülés 
önkormányzata a zárszámadás elfogadását követıen a társult települések 
önkormányzataival pénzügyileg rendezi. Sáregres település esetén a bevétel és 
kiadás különbözeteként megjelenített 16.940.000 Ft összegbıl kötelezettséggel 
terhelt összeg – óvoda felújítására kapott támogatás - 16.200.000 Ft, így a 
településsel pénzügyileg rendezni 740.000 Ft-ot köteles a székhelytelepülés.    
 

III. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szervnek, 
az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıdének 2011. évben felhalmozási 
kiadása egyrészt pályázatok elıkészítésének költségébıl, másrészt saját 
konyhájának eszközbeszerzésére irányuló teljesítésébıl illetve 
riasztórendszerének bıvítésébıl keletkezett.  
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IV. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az 

Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde esetén 2011. évben mőködési célú, 
valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor, az Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás költségvetési szervének adósságállománya, 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a 
szerinti adósságot keletkezetı ügylete nem keletkezett. 

 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzıt, hogy az Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsıde 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló döntés 
tartalmának az önkormányzat költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezetbe 
történı beépítésérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: azonnal 

 
 

5. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ISMERTETÉSE 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 
 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
Elıterjesztést a Képviselık a meghívóval együtt megkapták. A Képviselı-testület döntése 
alapján a RADAR Könyvvizsgálói Kft. elkészítette a független könyvvizsgálói jelentést Alap 
Község Önkormányzata Képviselı-testülete részére a 2011. évi egyszerősített összevont éves 
beszámolójának könyvvizsgálatáról. 
A könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott záradék szerint: „A könyvvizsgálat során az 
Alap Község Önkormányzat 2011. évi egyszerősített összevont éves beszámolóját, annak 
részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti 
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendı és 
megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerősített összevont éves beszámolót a 
számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános 
számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerősített összevont éves 
beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2011. december 31-én 
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl 
megbízható és valós képet ad.”  
A jelentéshez csatolt kiegészítés szerint: „Az Önkormányzat Képviselı-testülete az 
egyszerősített éves költségvetési beszámolóval egyidejőleg tárgyalja az Önkormányzat 2011. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és rendeletet alkot a zárszámadásról. A rendelettervezet 
az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes 
szervezeti és szerkezeti besorolási rendnek megfelelıen készült el. A zárszámadást a MÁK-
hoz leadott beszámolóval egyezıen állították össze, a számszaki adatok a fıkönyvi 
könyveléssel, az analitikus nyilvántartásokkal és a leltárakkal egyezıek. A zárszámadási 
rendelettervezetet az elıírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelıen készítették el. 
Véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet és annak mellékletei a jogszabályi 
elıírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.” 
Amennyiben kérdés, hozzászólás a képviselık részérıl nincsen, határozati javaslatom a 
következı: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a RADAR Könyvvizsgálói Kft. 
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(8000 Székesfehérvár, József Attila u. 21., III/7., képviseli: Karpfné Kolozsvári Borbála 
Ibolya ügyvezetı, MKK eng. szám: 000495) által készített „Független könyvvizsgálói jelentés 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2011. évi egyszerősített összevont 
éves beszámolójának könyvvizsgálatáról”, valamint „Kiegészítés az Alap Község 
Önkormányzat 2011. évi egyszerősített összevont éves beszámolójának független 
könyvvizsgálói jelentéséhez” dokumentumok tartalmát tudomásul vette. A Képviselı-testület 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a könyvvizsgálói jelentést 
készítı társaságot értesítse. Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: 2011. május 31.  
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
56/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap község Önkormányzata Képviselı-testülete a RADAR Könyvvizsgálói Kft. (8000 
Székesfehérvár, József Attila u. 21., III/7., képviseli: Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya 
ügyvezetı, MKK eng. szám: 000495) által készített „Független könyvvizsgálói jelentés 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2011. évi egyszerősített 
összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról”, valamint „Kiegészítés az Alap 
Község Önkormányzat 2011. évi egyszerősített összevont éves beszámolójának független 
könyvvizsgálói jelentéséhez” dokumentumok tartalmát tudomásul vette.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a 
könyvvizsgálói jelentést készítı társaságot értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2012. május 31. 

 
 

6. ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI 

ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ELFOGADÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadása tárgyában készített elıterjesztést a 
képviselık megkapták. Az elıterjesztés meglátásom szerint nagyon részletes, mindenre 
kiterjedı. Az elıterjesztéshez csatolt rendelettervezethez 20 melléklet tartozik. Az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány 
jóváhagyásáról készített rendelettervezet valamint a szöveges elıterjesztés tartalmazza a 
költségvetési szervek költségvetésének végrehajtására vonatkozó adatokat is. A Körjegyzıség 
zárszámadását a Képviselı-testületek együttes ülésen elfogadták, mely határozat tartalma 
beépül a rendelettervezetbe, illetıleg a társult települések által véleményezett Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 
költségvetésének teljesítését is tartalmazza a megküldött anyag. A Védınıi Szolgálatot 
Fenntartó Társulás keretében az önkormányzatok külön költségvetési szervet nem hoztak 
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létre, de a társult önkormányzatok által elfogadott zárszámadás adatai szintén beépítésre 
kerültek a rendelettervezetbe. 
Mint az elıterjesztésbıl látszik az Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesített bevételi 
fıösszege: 365.575.000 Ft, teljesített kiadási fıösszege: 300.074.000 Ft, a módosított 
pénzmaradvány összege: 59.131.000 Ft, melybıl mőködési célú pénzmaradvány 36.654.000 
Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 22.477.000 Ft. 
Kérem a képviselıket tegyék fel esetleges kérdéseiket, szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. 
A zárszámadást a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem a Bizottság Elnökét, ismertesse 
döntésüket. 
 
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló elıterjesztést 
megtárgyalta, az ahhoz csatolt rendelettervezetet a Képviselı-testületnek elfogadásra 
javasolja.  
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, kérem, aki egyetért az elıterjesztett 
rendelettervezet tartalmával kézfenntartással szavazzon. 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal a 
következı rendeletet alkotta: 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
8/2012. (V. 11.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról  
és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról 

 
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
 

7. CIVIL SZERVEZETEK 2012. ÉVI PÁLYÁZATAINAK ELBÍRÁLÁSA, 
TÁJÉKOZTATÁS A 2011. ÉVI TÁMOGATÁS 

FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 

 

Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadását követıen 
26/2012. (II. 24.) számú határozatával döntött a civil szervezetek részére pályázat kiírásáról a 
civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelete alapján. A Képviselı-testület a 2012. évi költségvetésben a civil szervezetek 
támogatására 3.000.000 forintot hagyott jóvá. 
A testületi tagok részére megküldött elıterjesztés tartalmazza a tájékoztatást a civil 
szervezetek által 2011. évben kapott támogatások felhasználásáról, azok számszaki és 
szöveges beszámolóját.  
Az elıterjesztés második részében a képviselık megkapták a pályázó civil szervezetek 
pályázati adatlapját, becsatolt írásbeli terveiket a kért támogatás felhasználásáról. 
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Valamennyi pályázó szervezet határidıben benyújtotta pályázatát, a hiánypótlásra felszólított 
szervezetek a hiánypótlásnak eleget tettek. 
A civil szervezetek részére megállapítandó támogatás összegérıl a képviselı-testületnek 
egyedileg határozatban kell döntést hoznia, meghatározva a támogatás összegét, felhasználási 
célját, a kifizetés ütemét.  
Kérem a képviselık javaslatait. A pályázatokat a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, kérem az 
Elnök Urat, hogy a döntésüket ismertesse. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság a beérkezett szervezetek pályázatát megtárgyalta, és elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületnek, egyedi döntésekben a civil szervezetek által meghatározott 
célok felhasználására az alábbi formában:   
Alapi Iskolásokért Közalapítvány                          250.000 forint  
Alap-Alsószentiváni Református Egyházközség            100.000 forint  
Alap Községi Sportegyesület                                    700.000 forint  
Alapi Óvodásokért Közalapítvány                         150.000 forint 
Alapi Polgárır Egyesület               460.000 forint 
Római Katolikus Egyházközség              250.000 forint 
Alap Községért Közalapítvány            1.090.000 forint  

ebbıl: Alap Községért Közalapítvány           350.000 forint 
TEN DANCE Tánccsoport             190.000 forint 

 Margaréta Nyugdíjas Klub                        100.000 forint 
Mezıföld Népi Együttes              450.000 forint 

Javasolt támogatási összeg összesen:                      3.000.000 forint 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben egyéb javaslat a képviselık részérıl nincsen, határozati javaslataimat a Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembevételével valamennyi civil szervezetre külön-külön 
terjesztem elı.  
Határozati javaslatom az Alapi Iskolásokért Közalapítvány támogatásának éves összegének 
tekintetében: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2012. (II. 24.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Iskolásokért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Kaszás 
Istvánné kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı 
elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „iskolai tanulmányi kirándulás” célra 250.000 Ft, azaz kettıszázötvenezer 

forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet 

számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig 

köteles elszámolni.  
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 

1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
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2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal 
kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az 
alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerzıdést kössön. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,      
megállapodás megkötésére 2012. június 10. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Alap Község Önkormányzata 
57/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2012. (II. 24.) számú határozata 
alapján benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a 
Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Iskolásokért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Kaszás 
Istvánné kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát 
kedvezı elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „iskolai tanulmányi kirándulás” célra 250.000 Ft, azaz kettıszázötvenezer 

forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet 

számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig 

köteles elszámolni.  
 

II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra 
használható fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor 
lehetséges, ha ehhez a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
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b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta 
fel.  

3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az 
önkormányzattal kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig 
köteles elszámolni az alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést 
igazoló bizonylatok hiteles másolata. 
 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes 
Lajosné polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a 
támogatottal megállapodást, szerzıdést kössön. 

 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,  

      megállapodás megkötésére 2012. június 10. 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Határozati javaslatom a Református Egyház támogatásának éves összegének tekintetében: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2011. (II. 24.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap-Alsószentiváni 
Református Egyházközség (címe: 7011 Alap, Béke utca 8-10., képviselıje: Szabó 
Julianna református lelkész) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı 
elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „ifjúsági konferencia, asztalitenisz asztal vásárlása, nyári foglalkozások” célra  

100.000 Ft, azaz egyszázezer forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a támogatott szervezet 

számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig köteles 

elszámolni.  
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 

1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az 
önkormányzattal kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles 
elszámolni az alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
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b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 
felhasználásáról a támogatott szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést 
igazoló bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerzıdést kössön. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,       
megállapodás megkötésére 2012. június 10. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Alap Község Önkormányzata 
58/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2011. (II. 24.) számú határozata 
alapján benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a 
Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap-Alsószentiváni 
Református Egyházközség (címe: 7011 Alap, Béke utca 8-10., képviselıje: 
Szabó Julianna református lelkész) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát 
kedvezı elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „ifjúsági konferencia, asztalitenisz asztal vásárlása, nyári foglalkozások” 

célra  100.000 Ft, azaz egyszázezer forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a támogatott szervezet 

számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig 

köteles elszámolni.  
 

II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra 
használható fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor 
lehetséges, ha ehhez a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta 
fel.  

3. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az 
önkormányzattal kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig 
köteles elszámolni az alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
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b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 
felhasználásáról a támogatott szervezet nevére szóló pénzügyi 
teljesítést igazoló bizonylatok hiteles másolata. 

 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes 

Lajosné polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a 
támogatottal megállapodást, szerzıdést kössön. 

 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,  

      megállapodás megkötésére 2012. június 10. 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Határozati javaslatom az Alap Községi Sportegyesület támogatásának éves összegének 
tekintetében: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2012. (II. 24.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községi Sportegyesület 
(címe: 7011 Alap, belterület 129 hrsz., képviselıje: Fenekes László elnök) (a 
továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, melynek 
keretében: 
a) „csapatok nevezése és versenyeztetése, labdarugó pályához tartozó 

öltözıépület rendben tartása, óvása, pályázatokon való részvétel” célra  
700.000 Ft, azaz hétszázezer forint támogatást biztosít.  

b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet 
számlájára, 

c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig 
köteles elszámolni.  

II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal 
kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az 
alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerzıdést kössön. 



 21

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,       
megállapodás megkötésére 2012. június 10. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
59/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2012. (II. 24.) számú határozata 
alapján benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a 
Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községi 
Sportegyesület (címe: 7011 Alap, belterület 129 hrsz., képviselıje: Fenekes 
László elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban 
részesíti, melynek keretében: 
a) „csapatok nevezése és versenyeztetése, labdarugó pályához tartozó 
öltözıépület rendben tartása, óvása, pályázatokon való részvétel” célra  
700.000 Ft, azaz hétszázezer forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet 
számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig 
köteles elszámolni.  
 

II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra 
használható fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor 
lehetséges, ha ehhez a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
      b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi 

Bizottság elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen 
használta fel.  

3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az 
önkormányzattal kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig 
köteles elszámolni az alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést 
igazoló bizonylatok hiteles másolata. 

 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes 

Lajosné polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a 
támogatottal megállapodást, szerzıdést kössön. 
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Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,  
      megállapodás megkötésére 2012. június 10. 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Határozati javaslatom az Alapi Óvodásokért Közalapítvány támogatásának éves összegének 
tekintetében: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2012. (II. 24.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvodásokért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Kanyóné 
Somogyi Tünde kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát 
kedvezı elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „majális szervezése, kirándulás” célra  150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer 

forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átadásra a civil szervezet számára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig 

köteles elszámolni.  
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 

1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal 
kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az 
alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerzıdést kössön. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,       
megállapodás megkötésére 2011. június 10. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Alap Község Önkormányzata 
60/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2012. (II. 24.) számú határozata 
alapján benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a 
Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvodásokért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: 
Kanyóné Somogyi Tünde kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) 
pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „majális szervezése, kirándulás” célra  150.000 Ft, azaz egyszázötvenezer 

forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átadásra a civil szervezet 

számára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig 

köteles elszámolni.  
 

II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra 
használható fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor 
lehetséges, ha ehhez a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta 
fel.  

 
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az 
önkormányzattal kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig 
köteles elszámolni az alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést 
igazoló bizonylatok hiteles másolata. 

 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes 

Lajosné polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a 
támogatottal megállapodást, szerzıdést kössön. 

 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,  
      megállapodás megkötésére 2011. június 10. 

 
Méhes Lajosné polgármester:  
Határozati javaslatom a Polgárır Egyesület támogatásának éves összegének tekintetében: 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2012. (II. 24.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Polgárır Egyesület 
(címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Rompos Mihály elnök) (a 
továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, melynek 
keretében: 
a) „A falu közbiztonságának javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése” 

célra  460.000 Ft, azaz négyszázhatvanezer forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet 

számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig 

köteles elszámolni.  
III. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 

1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság elızetes 

hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról  az önkormányzattal 
kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az 
alábbiak szerint: 
a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

IV. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerzıdést kössön. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,        
megállapodás megkötésére 2012. június 10. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
61/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2012. (II. 24.) számú határozata 
alapján benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a 
Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
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I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Polgárır Egyesület 
(címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Rompos Mihály elnök) 
(a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, 
melynek keretében: 
a) „A falu közbiztonságának javítása, a lakosság biztonságérzetének 

növelése” célra  460.000 Ft, azaz négyszázhatvanezer forint támogatást 
biztosít.  

b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet 
számlájára, 

c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig 
köteles elszámolni.  

 
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 

1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra 
használható fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor 
lehetséges, ha ehhez a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel. 
 

3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az 
önkormányzattal kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig 
köteles elszámolni az alábbiak szerint: 
a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 
 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes 
Lajosné polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a 
támogatottal megállapodást, szerzıdést kössön. 

 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,  

      megállapodás megkötésére 2012. június 10. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Határozati javaslatom a Római Katolikus Egyházközség támogatásának éves összegének 
tekintetében: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2011. (II. 24.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Római Katolikus 
Egyházközség (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 1., képviselıje: Mészáros 
János plébános) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban 
részesíti, melynek keretében: 
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a) „templom épület állagának megóvása” célra 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer 
forint támogatást biztosít.  

b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a támogatott szervezet 
számlájára, 

c) A támogatásról a támogatott szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig köteles 
elszámolni.  

II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az 
önkormányzattal kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles 
elszámolni az alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a támogatott szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést 
igazoló bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerzıdést kössön. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,       
megállapodás megkötésére 2012. június 10. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Alap Község Önkormányzata 
62/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2011. (II. 24.) számú határozata 
alapján benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a 
Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Római Katolikus 
Egyházközség (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 1., képviselıje: Mészáros 
János plébános) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı 
elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „templom épület állagának megóvása”  célra 250.000 Ft, azaz 
kétszázötvenezer forint támogatást biztosít.  
b) a támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a támogatott szervezet 

számlájára, 
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c) a támogatásról a támogatott szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig 
köteles elszámolni.  

 
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 

1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra 
használható fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor 
lehetséges, ha ehhez a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta 
fel.  

 
3. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az 
önkormányzattal kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig 
köteles elszámolni az alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a támogatott szervezet nevére szóló pénzügyi 
teljesítést igazoló bizonylatok hiteles másolata. 

 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes 

Lajosné polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a 
támogatottal megállapodást, szerzıdést kössön. 

 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,  

      megállapodás megkötésére 2012. június 10. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Határozati javaslatom az Alap Községért Közalapítvány támogatásának éves összegének 
tekintetében: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2012. (II. 24.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Fı út 164., képviselıje: Kovács Attila Péter 
kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban 
részesíti, melynek keretében: 
a) 1.090.000 Ft, azaz egymillió-kilencvenezer forint támogatást biztosít az alábbi 

célokra:  
a.a. Alap Községért Közalapítvány mőködés költségeire, tv, asztalok, székek, 
sörpad vásárlásához: 350.000 Ft, 
a.b. Mezıföld Népi Együttes támogatására, programok szervezéséhez, azokon 
való részvételhez 450.000 Ft, 
a.c. Ten Dence Tánccsoport támogatására fellépı ruha varratásához és egyéb 
költségeinek fedezésére: 190.000 Ft, 
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a.d. Margaréta Nyugdíjasklub támogatására, nyugdíjas találkozó 
szervezéséhez, utazási költségeik fedezéséhez 100.000 Ft.  

b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet 
számlájára, 

c) A támogatott a 2011. évben fel nem használt támogatás összegét 2012. évben 
kérelmének megfelelıen felhasználhatja, melynek elszámolását a 2012. évi 
támogatás felhasználásáról készített beszámolóval egyidejőleg köteles 
teljesíteni, 

d) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig 
köteles elszámolni.  

II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal 
kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az 
alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerzıdést kössön. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,       
megállapodás megkötésére 2012. június 10. 

    
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
63/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 26/2012. (II. 24.) számú határozata 
alapján benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a 
Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Fı út 164., képviselıje: Kovács Attila Péter 
kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı 
elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
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a) 1.090.000 Ft, azaz egymillió-kilencvenezer forint támogatást biztosít az 
alábbi célokra:  
a.a. Alap Községért Közalapítvány mőködés költségeire, tv, asztalok, 
székek, sörpad vásárlásához: 350.000 Ft, 
a.b. Mezıföld Népi Együttes támogatására, programok szervezéséhez, 
azokon való részvételhez 450.000 Ft, 
a.c. Ten Dence Tánccsoport támogatására fellépı ruha varratásához és 
egyéb költségeinek fedezésére: 190.000 Ft, 
a.d. Margaréta Nyugdíjasklub támogatására, nyugdíjas találkozó 
szervezéséhez, utazási költségeik fedezéséhez 100.000 Ft.  

b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet 
számlájára, 

c) A támogatott a 2011. évben fel nem használt támogatás összegét 2012. 
évben kérelmének megfelelıen felhasználhatja, melynek elszámolását a 
2012. évi támogatás felhasználásáról készített beszámolóval egyidejőleg 
köteles teljesíteni, 

d) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2013. január 31-éig 
köteles elszámolni.  
 

II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra 
használható fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor 
lehetséges, ha ehhez a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára hozzájárult.  
 
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta 
fel.  
 

3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az 
önkormányzattal kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig 
köteles elszámolni az alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést 
igazoló bizonylatok hiteles másolata. 
 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes 
Lajosné polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a 
támogatottal megállapodást, szerzıdést kössön. 

 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2012. május 25.,  

      megállapodás megkötésére 2012. június 10. 
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8. ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület 5/2012. (I. 30.) számú határozatában döntött arról, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévı 769/5 helyrajzi számú, kivett, beépítetlen terület mővelési 
ágú, 4174 m2 nagyságú terület tulajdonjogának átruházása elıkészítése tekintetében történjen 
meg az ingatlan értékbecslésének elkészíttetése. Az ingatlanról az értékelési bizonyítvány 
elkészült, melyet a Geo Prizma Kft. készített, mely szerint az ingatlan forgalmi értéke 300.000 
forint.  
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése szerint „Helyi 
önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan értékesítése esetén – a (3) bekezdésben foglalt 
kivétellel – az államot minden más jogosultat megelızıen elıvásárlási jog illeti meg. Az 
elıvásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a 
nyilatkozattételi határidıre vonatkozóan eltérıen nem rendelkezik – az átruházás valamennyi 
lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elıvásárlási jog jogosultjával szemben még 
hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerzıdés részére történı 
kézbesítésétıl számított 30 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni az elıvásárlási joggal 
az állam nevében. A határidı elmulasztása jogvesztı.” 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. Fejér Megyei Területi Irodája megküldte 
megkeresésünkre válaszát, melynek értelmében „Az elıvásárlási jogról nyilatkozni abban az 
esetben tudunk, amennyiben az Önkormányzat megküldi a már aláírt adásvételi szerzıdést. 
Az MNV ZRT. ezután megvizsgálja az adott ingatlan nemzeti vagyonban való tartásának 
fontosságát. A döntésrıl mindenképpen írásban értesíti az Önkormányzatot.” 
Az érintett ingatlanra vonatkozóan vételi szándékát Fekti György Alap, Vörösmarty u. 1/b. 
szám alatti lakos jelezte, azzal a céllal, hogy az ingatlanon vállalkozása céljára szándékozik 
építményt elhelyezni, mint az már ismert a képviselık elıtt. 
Az értékesíteni kívánt ingatlan tekintetében az értékbecslés elkészült, a képviselı-testület 
döntésének elıkészítéséhez elkészült az adásvételi szerzıdés tervezete is, melyet ismertetek. 
 

Erıs Gábor képviselı:  
A Fekti György a vevı kapott róla valamilyen tájékoztatást?    
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
Igen, ismeri az adásvételi szerzıdés tartalmát, mellyel kapcsolatos költségeket ı, mint vevı 
téríti meg, ahogy az a felolvasott adásvételi szerzıdés tervezete szerint ez el is hangzott.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetem határozati javaslatomat: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı 
– az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012. 
(III. 30.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében rögzített törzsvagyon körébe 
nem tartozó üzleti vagyonának elemét -  az Alap belterület 769/5 helyrajzi számú, 
kivett, beépítetlen terület mővelési ágú, 4174 m2 nagyságú ingatlanát értékesíti 
Fekti György (anyja neve: Major Anikó, születési helye és  ideje: Sárbogárd, 1974. 
08. 06., lakcíme: 7011 Alap, Vörösmarty u. 1/b.) részére a független, 
értékbecslésre jogosult szakértı által kiállított értékelési bizonyítványban rögzített 
300.000 Ft, azaz háromszázezer forint vételárért. 
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II. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az ingatlan 
értékesítésérıl szóló adásvételi szerzıdést a jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom 
szerint aláírja. 

III. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az aláírt 
adásvételi szerzıdést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. Fejér Megyei Területi 
Irodája (8000 Székesfehérvár, Várkörút 6.) részére küldje meg a célból, hogy a 
Zrt. vizsgálja meg az adott ingatlan nemzeti vagyonban való tartásának fontosságát 
és nyilatkozzon a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) 
bekezdésében rögzített elıvásárlási jogról. 

IV. A Képviselı-testület utasítja Méhes Lajosné polgármestert, hogy a III. pontban 
rögzített nyilatkozat eredményérıl a Képviselı-testületet tájékoztassa. 

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 Önkormányzata 
64/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévı – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében rögzített törzsvagyon 
körébe nem tartozó üzleti vagyonának elemét -  az Alap belterület 769/5 helyrajzi 
számú, kivett, beépítetlen terület mővelési ágú, 4174 m2 nagyságú ingatlanát 
értékesíti Fekti György (anyja neve: Major Anikó, születési helye és  ideje: 
Sárbogárd, 1974. 08. 06., lakcíme: 7011 Alap, Vörösmarty u. 1/b.) részére a 
független, értékbecslésre jogosult szakértı által kiállított értékelési 
bizonyítványban rögzített 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint vételárért. 
 

II. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az 
ingatlan értékesítésérıl szóló adásvételi szerzıdést a jegyzıkönyvhöz csatolt 
tartalom szerint aláírja. 

 
III. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az aláírt 

adásvételi szerzıdést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. Fejér Megyei Területi 
Irodája (8000 Székesfehérvár, Várkörút 6.) részére küldje meg a célból, hogy a 
Zrt. vizsgálja meg az adott ingatlan nemzeti vagyonban való tartásának 
fontosságát és nyilatkozzon a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
14. § (2) bekezdésében rögzített elıvásárlási jogról. 

 
IV. A Képviselı-testület utasítja Méhes Lajosné polgármestert, hogy a III. pontban 

rögzített nyilatkozat eredményérıl a Képviselı-testületet tájékoztassa. 
 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
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9. ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATREND SZERINTI 

ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 

 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
Megjelent a szakfeladatrendrıl és az államháztartási szakágazati rendrıl szóló 56/2011./(XII. 
31.)  NGM rendelet, melynek módosítására is sor került már 2012. március 2-i hatállyal.  
Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek szakfeladatait a költségvetési szervek 
alapító okirata tartalmazza, míg az önkormányzat szakfeladatait az önkormányzat szervezeti 
és mőködési szabályzatában, ahhoz csatolt függelékként javasolt rögzíteni. A 4. számú 
függelék a kiküldött határozati javaslatban módosulna.    
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem, aki az elıterjesztésbe foglalt határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

65/2012. (V. 10.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község Önkormányzata 
jogszabályban meghatározott közfeladatát, alaptevékenységét az önkormányzat 
szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 8/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet 4. 
függelékeként - törzskönyvi bejegyzés napja szerinti hatállyal - az alábbi tartalommal 
határozza meg: 
 
„1. Alap község Önkormányzata jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Alap Község Önkormányzata „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) valamint (4) bekezdése alapján látja el feladatait.  
 
2. Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
3. Alap község Önkormányzata szakfeladatrend szerinti alaptevékenysége:  
 

 
A 
 

 
B 

 
C 

  
Szakfeladat megnevezése 

 

 
Szakfeladat 

száma 

1.  
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

 
522001 

2.  Iskolai intézményi étkeztetés 562913 
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3.  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001 
4.  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 
5.  Önkormányzati jogalkotás 841112 
6.  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 

igazgatási tevékenysége 
841126 

7.  Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 842155 
8.  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 841133 
9.  Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 

lebonyolításával összefüggı feladatok 
841401 

10.  Közvilágítás 841402 
11.  Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841403 
12.  Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 

852011 
852021 

13.  Háziorvosi alapellátás 862101 
14.  Fogorvosi alapellátás 862301 
15.  Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 869041 
16.  Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042 
17.  Idısek nappali ellátása 881011 
18.  Aktív korúak ellátása 882111 
19.  Idıskorúak járadéka 882112 
20.  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 
21.  Ápolási díj alanyi jogon 882115 
22.  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 882117 
23.  Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 882118 
24.  Óvodáztatási támogatás 882119 
25.  Átmeneti segély 882122 
26.  Temetési segély 882123 
27.  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 
28.  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882125 
29.  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882129 
30.  Adósságkezelési szolgáltatás 882201 
31.  Köztemetés 882203 
32.  Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 
33.  Szociális étkeztetés 889921 
34.  Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889942 
35.  Mozgáskorlátozottak gépjármő szerzési és átalakítási 

támogatása 
889967 

36.  Civil szervezetek mőködési támogatása 890301 
37.  Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 890441 
38.  Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak 

hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 
890442 

39.  Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
40.  Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 

támogatása 
890506 

41.  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121 
42.  Könyvtári szolgáltatások 910123 
43.  Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek 910502 
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mőködtetése 
44.  M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység 932919 
45.  Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 960302 

 
4. Alap Község Önkormányzata vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az adatok 
törzskönyvi nyilvántartáson történı átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 

10. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK SZABÁLYSÉRTÉSI 

TÉNYÁLLÁSAINAK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 

 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
A szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl 
szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése szerint: „Az önkormányzatok 2012. május 
31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott 
szabálysértési rendelkezéseiket.” Áttekintésre kerültek a hatályban lévı önkormányzati 
rendeletek, melyek szabálysértési rendelkezései hatályon kívül helyezését tartalmazza a 
rendelettervezet. 
 
Erıs Gábor képviselı:  
A fent említett önkormányzati rendeleteink közül van-e olyan rendelet amit sőrőn kell 
alkalmazni?   
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló, a közterületek használatáról szóló, a 
község jelképeirıl és használatáról szóló rendeletünk, aminek gyakorlati alkalmazása 
többször fordul elı. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, kérem, aki egyetért az elıterjesztett 
rendelettervezet tartalmával kézfenntartással szavazzon. 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal a 
következı rendeletet alkotta: 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
9/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete 

önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések  
hatályon kívül helyezésérıl 

 
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
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Pekarek Istvánné óvodavezetı, Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezetı, Fenekes 

László a Sportegyesület elnöke az üléstermet elhagyják. 

 
 
 

11. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 
 

a.) 2011. évi éves ellenırzési jelentés  
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Felkérem a Körjegyzı Asszonyt, hogy az ellenırzési jelentés tartalmát ismertesse.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
Sárbogárdi Többcélú Kistérség Társulás útján gondoskodik az önkormányzat a belsı 
ellenırzési feladatok ellátásáról. Az belsı ellenırzést az elmúlt évben is a Szántó és Társa Bt. 
végezte. 2011. évben az étkezési térítési díjhoz kapcsolódó rendszer vizsgálatára került sor. A 
jelentés tartalmát a képviselık megismerhetik. A vizsgált terület vonatkozásában az ellenırzés 
során három javaslat került megfogalmazásra, egyrészt a térítési díj elszámolások és 
nyilvántartások esetén, másrészt a térítési díj beszedéséhez kapcsolódó felelısség 
megfogalmazása terén, illetıleg a tekintetben, hogy gondoskodni kell a térítési díj 
beszedésének és a nyilvántartások vezetésének folyamatos ellenırzésérıl. 
Az ellenırzési tevékenység fejlesztésével kapcsolatban javaslat nem került megfogalmazásra, 
mivel minden ellenırzött terület vonatkozásában megfelelı kontroll mechanizmusok 
mőködnek. 
 
Erıs Gábor képviselı:  
Kell külön programot vásárolni, hogy az intézményekben egyformán tudják beszedni a térítési 
díjat?  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
Vélhetıen igen. 
 
Pekarek Istvánné óvodavezetı: 
A cecei óvoda miatt írták le ezeket a megállapításokat. Most már új ember végzi ezt a munkát, 
és sokszor kér segítséget tılünk.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap 
Község Önkormányzata „Éves Ellenırzési Jelentés 2011.” elıterjesztésének tartalmát 
megismerte és elfogadta. 
Az ellenırzési tevékenység fejlesztésével kapcsolatban javaslat nem került megfogalmazásra, 
mivel az ellenırzött területek vonatkozásában megfelelı kontroll mechanizmusok mőködnek.  
A Képviselı-testület felkéri Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt, hogy a határozat egy 
példányát a belsı ellenır részére továbbítsa. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, határidı: 2012. június 10.  
 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 Önkormányzata 
66/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község Önkormányzata „Éves 
Ellenırzési Jelentés 2011.” elıterjesztés tartalmát megismerte és elfogadta. 
Az ellenırzési tevékenység fejlesztésével kapcsolatban javaslat nem került 
megfogalmazásra, mivel az ellenırzött területek vonatkozásában megfelelı kontroll 
mechanizmusok mőködnek. 
  
A Képviselı-testület felkéri Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt, hogy a határozat 
egy példányát a belsı ellenır részére továbbítsa. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2012. június 10.  

 
c) Ajánlattételi felhívás tartalmának elfogadása Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsıde Intézmény tagintézményeiben étkezési szolgáltatás biztosítására 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elkészült az ajánlattételi felhívás tartalma az Óvodai tagintézmények étkezési szolgáltatása 
biztosítása tárgyban. Ennek tartalmát a képviselık megismerhetik. 
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény tagintézményeiben – a Cecei Óvodában, a Sáregresi 
Óvodában, a Vajtai Óvodában – étkezési szolgáltatás biztosítása, amely magában foglalja a 
gyermekek részére tízórai, ebéd és uzsonna szállítását tárgyban készített ajánlati felhívás 
tartalmát jóváhagyja. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
67/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsıde intézmény tagintézményeiben – a Cecei Óvodában, a Sáregresi Óvodában, a 
Vajtai Óvodában – étkezési szolgáltatás biztosítása, amely magában foglalja a 
gyermekek részére tízórai, ebéd és uzsonna szállítását tárgyban készített ajánlati 
felhívás tartalmát jóváhagyja. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás a jelenleg érvényes szolgáltatási szerzıdések 
lejártának határidejéig nem bonyolódik le, ezért szükséges azok meghosszabbításáról a 
közbeszerzési eljárás eredményes lebonyolításáig dönteni, kérem ehhez a testület 
hozzájárulását. 
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Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes 
Lajosné polgármestert, mint az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás képviselıjét, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 
tagintézményeiben, a Cecei Óvodában, a Sáregresi Óvodában, a Vajtai Óvodában biztosítandó 
étkeztetés lebonyolítására a Csülök Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társasággal (8600 
Siófok, Bajcsy Zsilinszky u. 46-48., képviseli: Rucz Csaba) 2011. május 26-án kötött 
szerzıdéseket határozott idıtartamra a jelenleg folyamatban lévı étkezési szolgáltatás 
biztosítására meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményes lebonyolításáig meghosszabbítsa.  
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett 
polgármestereket értesítse. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: 2012. május 26. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
68/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, mint az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás képviselıjét, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsıde tagintézményeiben, a Cecei Óvodában, a Sáregresi Óvodában, a Vajtai 
Óvodában biztosítandó étkeztetés lebonyolítására a Csülök Vendéglátó és Szolgáltató 
Betéti Társasággal (8600 Siófok, Bajcsy Zsilinszky u. 46-48., képviseli: Rucz Csaba) 
2011. május 26-án kötött szerzıdéseket határozott idıtartamra a jelenleg folyamatban 
lévı étkezési szolgáltatás biztosítására meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményes 
lebonyolításáig meghosszabbítsa.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett 
polgármestereket értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2012. május 26. 

 
 

b.) Honvéd utca felújítása és padkarendezése 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület döntésének megfelelıen megtörtént a Honvéd utca felújítására és 
padkarendezésére négy vállalkozásnak az ajánlattételi felhívás megküldése a beszerzési 
szabályzat eljárásrendje szerint. A munka mőszaki tartalmának összeállítása a mőszaki 
ellenırrel egyeztetve került megfogalmazásra. 
Az ajánlatok bontására sor került, az errıl felvett jegyzıkönyv tartalmát ismertettem. 
Ismertetem a vállalkozási szerzıdés tartalmát is (jegyzıkönyvhöz csatolva). 
 

Erıs Gábor képviselı:  
Az árkok rendezése is benne lesz a munkálatokban? Mennyi garanciát vállal a legkedvezıbb 
ajánlatot adó vállalkozó? Van-e tábla kint a keresztezıdés elıtt, hogy hány tonna súlyú 
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gépjármő nem hajthat be az utcába?  Ha van, el kell távolítani. Mikor kezdıdnek meg a 
Honvéd utca javítási munkálatai? Lesz-e az útnak lejtése?  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A beruházás keretében a Honvéd utca Béke utca keresztezıdésétıl a Petıfi utca 
keresztezıdéséig történik meg az aszfaltozás illetve a padkarendezés. Az árkok rendezése a 
munkálatokban nincs benne, arra a vállalkozási szerzıdés tervezete sem vonatkozik, a 
közmunkaprogram keretében van erre az önkormányzatnak lehetısége. A vállalkozók egy év 
garanciát vállaltak. Említett korlátozó tábla nincs kihelyezve. A munkák a szerzıdés 
megkötését követıen várhatóan még május végén elkezdıdnek. Az út lejtését mőszaki ellenır 
fogja ellenırizni.  
Határozati javaslatom:  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte az Alap településen Honvéd 
utca felújítása és padkarendezése beruházásra adott ajánlatok tartalmát melynek 
eredményeképpen felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Honvéd utca 
útburkolatának felújítása és padkarendezése munkálatok elvégzésére jegyzıkönyvhöz csatolt 
tartalom szerint vállalkozási szerzıdést kössön a Németh Út Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelısségő Társasággal, melynek székhelye: 3375 Mezıtárkány, Mikszáth Kálmán 
utca 5., adószáma: 13411974-2-10, cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-026295, képviseli: Németh 
Róbert ügyvezetı; bruttó 7.830.693 forint vállalkozási díj összegért, melynek forrását az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetése felhalmozási kiadásai terhére biztosítja.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: 2012. május 31. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
69/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte az Alap településen 
Honvéd utca felújítása és padkarendezése beruházásra adott ajánlatok tartalmát 
melynek eredményeképpen felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Honvéd 
utca útburkolatának felújítása és padkarendezése munkálatok elvégzésére 
jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint vállalkozási szerzıdést kössön a Németh Út 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társasággal, melynek székhelye: 3375 
Mezıtárkány, Mikszáth Kálmán utca 5., adószáma: 13411974-2-10, cégjegyzékszáma: 
Cg. 10-09-026295, képviseli: Németh Róbert ügyvezetı; bruttó 7.830.693 forint 
vállalkozási díj összegért, melynek forrását az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
felhalmozási kiadásai terhére biztosítja.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2012. május 31. 
 
 

c.) Országos Díjugrató Lovasverseny támogatására kérelem 
 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
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Az „Arany János” Mezıgazdasági Szövetkezet a Tavasz major területén az elızı évekhez 
hasonlóan, 15. alkalommal rendez Országos Díjugrató Lovasversenyt május 19-én, melyhez 
kéri a Képviselı-testület lehetıségeihez mért támogatását. A Pénzügyi Bizottsági ülésen 
300.000 forintos összegre irányuló javaslat hangzott el. Kérem a képviselık esetleges egyéb 
javaslatát. 
Miután egyéb javaslat nincsen, ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete az „Arany János” Mezıgazdasági Szövetkezet által Alap 
Tavasz major területén 2012. május 19-én rendezett 15. Országos Díjugrató Lovasverseny 
rendezéséhez 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint támogatást biztosít, melynek forrását az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a 
kérelmezıt értesítse. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
70/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az „Arany János” Mezıgazdasági 
Szövetkezet által Alap Tavasz major területén 2012. május 19-én rendezett 15. Országos 
Díjugrató Lovasverseny rendezéséhez 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint támogatást 
biztosít, melynek forrását az Önkormányzat 2012. évi költségvetése tartaléka terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a 
kérelmezıt értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
d.) Közfoglalkoztatással kapcsolatos eszközbeszerzés 
 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület március 29-i ülésén döntött a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
eszközbeszerzésekrıl, ennek részeként traktorvásárlásról és ahhoz tartozó eszközök 
beszerzésérıl. A gép és az eszközök beszerzése meg is történt. Sajnálatos módon a 
próbaüzemelés során mőszaki problémák miatt a szállító nem a javítás, hanem a csere mellett 
döntött, annak érdekében, hogy az önkormányzat az elvárt géphez és eszközökhöz tudjon 
jutni. Miután az eszközök specifikusan a megvásárolt traktorhoz valók voltak, így azok 
cseréjét is indokolt a mőszaki problémák miatt megvalósítani. A csere megvalósítása 
érdekében határozati javaslataimat ismertetem, és kérem a képviselıket, hogy hozzanak 
döntést az elızı e tárgyban hozott határozatok tartalmának módosításáról. 
Fentiek értelmében határozati javaslataim: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
41/2012. (III. 29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy  
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JINMA 244 E típusú kistraktort, BEA 21/25 2F típusú ekét vásároljon a „Mezıgazdasági 
tevékenység (kert, fólia, faültetés)" címen jóváhagyott Start közmunkaprogramban biztosított 
forrás terhére és az adásvételi szerzıdést e tárgyban 1.574.803 Ft + ÁFA, azaz bruttó 
2.000.000 Ft összegben jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint a Constar Hungary Kft.-vel 
(székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., cégjegyzékszám: 01-09-695393, 
adószám: 12621730-2-41) megkösse. Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
71/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 41/2012. (III. 29.) számú határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy  JINMA 244 E típusú kistraktort, 
BEA 21/25 2F típusú ekét vásároljon a „Mezıgazdasági tevékenység (kert, fólia, 
faültetés)" címen jóváhagyott Start közmunkaprogramban biztosított forrás terhére és 
az adásvételi szerzıdést e tárgyban 1.574.803 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.000.000 Ft 
összegben jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint a Constar Hungary Kft.-vel 
(székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., cégjegyzékszám: 01-09-695393, 
adószám: 12621730-2-41) megkösse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: azonnal 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Második határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 42/2012. 
(III. 29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Alap Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy JINMA 244 E  típusú 
kistraktorhoz  BTL-140 típusú tolólapot,  BAP-800 típusú pótkocsit vásároljon a 
„Közúthálózat, árok karbantartása" címen jóváhagyott Start közmunkaprogramban biztosított 
forrás terhére és az adásvételi szerzıdést e tárgyban 610.236 Ft + ÁFA, azaz bruttó 775.000 
Ft összegben jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint a Constar Hungary Kft.-vel (székhely: 
1036 Budapest," Árpád fejedelem útja 79., cégjegyzékszám: 01-09-695393, adószám: 
12621730-2-41) megkösse. Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
72/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 42/2012. (III. 29.) számú határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy JINMA 244 E  típusú kistraktorhoz  
BTL-140 típusú tolólapot,  BAP-800 típusú pótkocsit vásároljon a „Közúthálózat, árok 
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karbantartása" címen jóváhagyott Start közmunkaprogramban biztosított forrás 
terhére és az adásvételi szerzıdést e tárgyban 610.236 Ft + ÁFA, azaz bruttó 775.000 Ft 
összegben jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint a Constar Hungary Kft.-vel 
(székhely: 1036 Budapest," Árpád fejedelem útja 79., cégjegyzékszám: 01-09-695393, 
adószám: 12621730-2-41) megkösse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: azonnal 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Harmadik határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 44/2012. 
(III. 29.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Alap Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a JINMA 244 E típusú 
kistraktorhoz tárcsát, mőtrágyaszórót, főkaszát, fülkét vásároljon a hátrányos helyzető 
önkormányzatok kiegészítı támogatása címen kapott forrás terhére és az adásvételi szerzıdést 
e tárgyban 1.655.451 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.102.423 Ft összegben jegyzıkönyvhöz csatolt 
tartalom szerint a Constar Hungary Kft.-vel (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 
79., cégjegyzékszám: 01-09-695393, adószám: 12621730-2-41) megkösse. Felelıs: Méhes 
Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
73/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 44/2012. (III. 29.) számú határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a JINMA 244 E típusú kistraktorhoz 
tárcsát, mőtrágyaszórót, főkaszát, fülkét vásároljon a hátrányos helyzető 
önkormányzatok kiegészítı támogatása címen kapott forrás terhére és az adásvételi 
szerzıdést e tárgyban 1.655.451 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.102.423 Ft összegben 
jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint a Constar Hungary Kft.-vel (székhely: 1036 
Budapest, Árpád fejedelem útja 79., cégjegyzékszám: 01-09-695393, adószám: 12621730-
2-41) megkösse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: azonnal 

 
 
f) Megállapodás kötése Sáreges Község Önkormányzatával infrastrukturális 
pályázat megvalósítása tárgyában 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás 
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igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján benyújtott 
és eredményesen elbírált pályázata van. A társult formában mőködtetett, kötelezı 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására kötött támogatási 
szerzıdés alapján 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 két önkormányzat között megállapodás kötése 
indokolt, melynek tervezetét ismertetem (jegyzıkönyvhöz csatolva). 
Amennyiben az elhangzott megállapodás tervezetével kapcsolatban javaslat, észrevétel 
nincsen, ismertetem határozati javaslatomat: 
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 kérelmet 
nyújtott be, melynek során támogatást nyert el. A Belügyminisztériummal kötött támogatási 
szerzıdés szerint a társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztésére, felújítására kötött támogatási szerzıdés alapján 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. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a támogatás igénybevétele, a támogatási 
célként megjelölt beruházások megvalósításai tekintetében elıterjesztett megállapodás 
tartalmát elfogadja, annak aláírására jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint Méhes Lajosné 
polgármestert felhatalmazza. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
74/2012. (V. 10.) számú határozata 

 
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 
kérelmet nyújtott be, melynek során támogatást nyert el. A Belügyminisztériummal 
kötött támogatási szerzıdés szerint a társult formában mőködtetett, kötelezı 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására kötött támogatási 
szerzıdés alapján 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. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a támogatás igénybevétele, a 
támogatási célként megjelölt beruházások megvalósításai tekintetében elıterjesztett 
megállapodás tartalmát elfogadja, annak aláírására jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom 
szerint Méhes Lajosné polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
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Erıs Gábor képviselı: 
Az elmúlt képviselı-testületi ülésen volt szó róla, hogy az önkormányzati lakásokat felújítjuk. 
Elkezdıdött már a felmérés a felújításhoz? 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A felmérés a felújítások tekintetében még nem kezdıdött meg, jelenleg a folyamatban lévı 
beruházásokra helyezıdött a fıbb hangsúly.  
 
 
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 20.45 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Nyikosné Katzenberger Erika  
           polgármester                                                                               körjegyzı 
 
 
 
        Bölcskei Jenıné                Salamon Lajos   
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                         jegyzıkönyv hitelesítı 


