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Napirendi pontok 
1. Alap Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl 

eredı fizetési kötelezettségeinek meghatározása a költségvetési évet követı három évre 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

2. Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 
költségvetése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 

3. Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének 
elfogadása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 

4. Az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége, valamint az Alapi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 

5. Alap Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 

6. Képviselı-testület 2013. évi munkaterve 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

7. Rendelet-tervezet az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2010. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

8. Egyebek, bejelentések 
 
A 2013. február 14-i Képviselı-testületi ülésen alkotott rendeletek 
 

Száma Címe 
2/2013.(II. 26.) az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl 
3/2013. (II. 26.)  az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2010. (II.16. önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
A 2013. február14-i Képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 
 
 

Száma Címe 
11/2013.(II.14.) Alap Község Önkormányzata saját bevételeinek és adóságot keletkezetı ügyleteibıl eredı 

fizetési kötelezettségeinek meghatározása a költségvetési évet követı három évre 
12/2013.(II.14.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. évi 

költségvetésének elfogadásáról 
13/2013.(II.14.) Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének 

elfogadásáról 
14/2013.(II.14.) Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadásáról 
15/2013.(II.14.) „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetésének 

tervezetével kapcsolatos vélemény kinyilvánítása  
16/2013.(II.14.) Méhes Lajosné polgármester döntéshozatalból való kizárásáról 
17/2013.(II.14.) Méhes Lajosné polgármester 2013. évi cafetéria-juttatás mértékének elfogadásáról 
18/2013.(II.14.) Helyi civil szervezetek részére pályázat kiírásáról 
19/2013.(II.14.) Képviselı-testület 2013. évi munkatervének elfogadásáról 
20/2013.(II.14.) Nyolcadik osztályosok anyagi támogatásáról 
21/2013.(II.14.) „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezésével kapcsolatban  
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-én 17.00 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 
   Bölcskei Jenıné települési képviselı 
   Erıs Gábor  települési képviselı 
   Suplicz Attila  települési képviselı 
   Salamon Lajos települési képviselı 
   Zuppon Andrea települési képviselı 
 
 
Tanácskozási joggal jelenlévı: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 
     Csısz Károlyné élelmezés vezetı  
     György Alexandra gazdasági ügyintézı  
     Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı  

Pekarek Istvánné óvodavezetı 
 
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 a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános testületi ülés napirendi pontját a 
meghívóval azonos tartalom szerint fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontjait egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – 
testületi ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta az alábbiak szerint: 
Napirendi pontok: 
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1. Alap Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı 

fizetési kötelezettségeinek meghatározása a költségvetési évet követı három évre 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
2. Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. 

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

 
3. Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének 

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

4. Az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége, valamint az Alapi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 

 
5. Alap Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása 

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

 
6. Képviselı-testület 2013. évi munkaterve 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 

7. Rendelet-tervezet az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2010. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
8. Egyebek, bejelentések 

 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

1. ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ 

ÜGYLETEIBİL EREDİ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA A 

KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETİ HÁROM ÉVRE 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az elıterjesztést a képviselık megkapták, amelyben részletesen leírásra került, hogy mi a 
jogszabályi alapja annak, hogy errıl a testületnek tárgyalnia kell. A tavaly év végi 
adósságkonszolidáció következtében ebben az évben már nem terheli az önkormányzatot hitel 
és adósságállomány. 
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki az elıterjesztésbe foglalt határozati 
javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 
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Alap Község Önkormányzata 

11/2013. (II. 14.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján – „Alap Község Önkormányzata saját 
bevételeinek és adóságot keletkezetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek 
meghatározása a költségvetési évet követı három évre” tárgyban készített elıterjesztést 
megtárgyalta és megállapította, hogy az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztetı 
ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettsége nincsen. 
 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2013. március 15. 
 
 
2. ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését a kolléganık az érintett 
önkormányzatokkal, az intézménnyel együttmőködve elkészítették. Az állami normatíva az 
idei évben sem fedezi a szükséges kiadásokat, de Vajta kivételével lényegesen kevesebb 
hozzájárulást kell fizetniük az önkormányzatoknak, mint a tavalyi évben, azonban így is a 
költségvetés valamennyi település részérıl hozzájárulás fizetését tartalmazza. Az 
elıterjesztéshez csatolt 7. melléklet tartalmazza az egyes települések hozzájárulásainak 
összegét. 
A Társulás keretében fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde költségvetési 
szerv 2013. évi költségvetése a társult települések képviselı-testületei részére megküldésre 
került, az önkormányzatok közül még csak Alsószentivánon volt meg az ülés, ahol 
egyetértettek a költségvetéssel. A költségvetési szerv vezetıje részére is továbbításra került a 
költségvetés tervezete, aki eltérı vélemény nem fogalmazott meg. 
A 2013-as év költségvetésének elıkészületi munkájával összefüggésben Magyarország 2013. 
évi költségvetésében szereplı finanszírozási kondíciók között még a legszigorúbb 
gazdálkodás mellett sem lehetséges az önkormányzat 2013. évi költségvetését a 
jogszabályoknak megfelelıen hiány nélkül tervezni. A finanszírozási problémákkal 
kapcsolatban a feladatfinanszírozás bevezetésével, a törvényben szereplı kondíciókkal az 
önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások ellátása nem biztosítható. 
A településeket megilletı, központi költségvetésbıl származó forrás csökkenésének mértéke 
meghaladja az önkormányzatoktól elkerülı feladatok ellátásának korábbi költségét. Az esetek 
jelentıs részében az állami támogatások a saját bevételekkel együtt sem elégségesek a 
kötelezı önkormányzati feladatok ellátására, ezért az önkormányzatok még a 
legdrasztikusabb takarékossági intézkedések bevezetésével sem képesek költségvetésüket 
egyensúlyba hozni. Az elızetes számítások alapján nem ritka a 10%-os, de elıfordul 20%-os 
forráshiány, amely leginkább a kistelepülések esetében jellemzı. Mindezek miatt a 
települések jelentıs számban nem képesek a 2013. évi költségvetésüket a törvényben szereplı 
feltételeknek megfelelıen mőködési hiány nélkül tervezni, melynek következményeként - 
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elfogadott költségvetés hiányában - a jogszabályban foglaltak alapján a nettó finanszírozás 
keretében finanszírozott támogatások folyósítása is felfüggesztésre kerülhet. 
A forráshiányon - különös tekintettel a - az adósság 2012. év végén történı átvállalása sem 
segít érdemben, tekintettel arra, hogy a kistelepülések adósságállománya az önkormányzatok 
adósságának csekély részét, kevesebb, mint 10 %-át képezte. Önkormányzatunk esetében 
ugyan a korábbi évek megtakarításainak köszönhetıen a költségvetés 2013.-ban biztosítja a 
mőködést, úgy hogy a tartalék (pénzmaradvány felhasználásával. A bevételek adó formájában 
történı növelésére - tekintettel a lakosság és a vállalkozások jelenlegi terheire - ugyancsak 
nincs mód. 
Az elégtelen finanszírozás problémáját alapvetıen az SZJA helyben maradó 8%-ának 
megszüntetése, valamint a gépjármőadó 60%-ának elvétele okozza. A jövedelem 
differenciálódás megszüntetése értelemszerően tovább sújtja azokat a települést, amelyek - 
adó-erıképességük miatt - e címen jutottak forráshoz a korábbi években. Ezen források jóval 
meghaladják azt az összeget, amennyit a köznevelési, igazgatási és egyes szociális feladatok 
elvonása indokolna. A helyzetet tovább rontja, hogy az említett szabadon felhasználható 
forrásokat a település már eddig is javarészt kötelezı feladataik ellátására fordította, így ezen 
források megszüntetése a feladatellátást lehetetleníti el. 
A feladatfinanszírozás rendszere ráadásul nincs tekintettel a helyi sajátosságokra. A helyi 
önkormányzatok többek között területi elhelyezkedésük, nagyságuk, gazdasági 
teljesítıképességük, hagyományaik, valamint lakosságuk száma, demográfiai összetétele, 
annak szociális helyzete alapján különbözı adottságokkal rendelkeznek és ennek figyelembe 
vételével végzik a közfeladatok ellátását. Az önkormányzati finanszírozás jelenlegi rendszere 
azzal, hogy kizárólag a kötelezı feladatok finanszírozására helyezi a hangsúlyt, a szabadon 
felhasználható források elvételével felszámolja a helyi kezdeményezéseket. 
Az önkormányzati hivatal mőködése támogatásának meghatározásakor az elismert 
köztisztviselıi létszám nagysága a községek esetében - különös tekintettel az 5000 fınél 
kevesebb lakosságszámúaknál - drasztikusan, közel 30 %-kal csökkent az eredeti 
elıterjesztésben foglaltakhoz képest. Községünk hivatalainak többségétıl csekély - mindössze 
10% arányú - feladat mennyiség került át a járási hivatalokba. A polgármesteri hivatalra 
háruló munka sem csökken az elvitt feladatokkal egyenes arányban, ugyanis bizonyos 
kérelmek benyújtására az önkormányzati hivatalokban is lehetıséget kell biztosítani. A 
finanszírozott létszámmal nagyon nehéz biztosítani a feladatellátást, különösen a több 
települést ellátó hivataloknál így nálunk is. 
A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása alapján számított bevételek 
nem nyújtanak fedezetet a legalapvetıbb tevékenységek ellátására. A zöldterület-
gazdálkodással kapcsolatos feladatok címen kapott támogatás a legégetıbb munkákra biztosít 
forrást, a dologi kiadásokat szőkösen fedezi, míg a gépek, eszközök amortizációját egyáltalán 
nem. A közvilágítás fenntartására kapott összeg az esetek átlagában a felmerülı költségek 
60%-ára elegendı. A köztemetı, valamint a közutak fenntartásának támogatása a közvetlen 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı munkálatokra biztosít forrást, a nagyobb volumenő 
munkálatokra, vagy a további állagromlást megakadályozó fejlesztésre egyáltalán nem. 
- A helyben maradó SZJA 8%-ának, valamint a gépjármőadó 60%-ának csökkentése mellett a 
szabadon felhasználható forrást drasztikusan tovább csökkenti a beszámítás összege. 
Az egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása címén járó források még a 
legcsekélyebb mértékben sem elegendık az alábbi kötelezı önkormányzati feladatok 
ellátásának biztosítására: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés 
(kéményseprı-ipari szolgáltatás biztosítása); központi orvosi ügyelet ellátásához szükséges 
feltételek biztosítása, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-
egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 
rágcsálóirtás); kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; lakás- és 
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helyiséggazdálkodás, helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
honvédelem, polgári védelem, katasztrófa védelem, sport, ifjúsági ügyek; közremőködés a 
település közbiztonságának biztosításában, víziközmő-szolgáltatás, amennyiben a víziközmő-
szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelısnek 
minısül.  
Az óvodai feladatok ellátására biztosított támogatás a bérek fedezetére kizárólag rendkívüli 
takarékos intézkedés mellett nyújt fedezetet, ugyanakkor az üzemeltetés forrása teljes körően 
nem biztosított. 
Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása a kedvezményes étkeztetésben 
részesülıkre háruló költségeket összességében fedezi, azonban a gyermekétkeztetés 
biztosításának további költségeit (rezsi, amortizációs, stb.). 
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása minimális anyagi forrást 
biztosít könyvtári, közmővelıdési feladatok ellátása. 
Mivel a kötelezı feladatok ellátása veszélybe kerül, ezért ezek finanszírozására az 
önkormányzatok a szabad pénzeszközeiket kénytelenek átcsoportosítani. Ez azt eredményezi, 
hogy a jelentıs társadalmi hozadékkal rendelkezı, nem kötelezı feladatok ellátása teljes 
mértékben ellehetetlenül, elsorvad. A településeken mőködı, az értékteremtésben, értékek 
ırzésében nagy szerepet vállaló kulturális- és sportegyesületek, önkormányzati feladatok 
ellátásában szerepet játszó civil szervezetek (pl.: polgárırség) tevékenységüket a 
késıbbiekben ellátni nem tudják.  
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésére 
irányuló elıterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elhangzottak alapján kérem a képviselıket, aki az elıterjesztett határozati javaslat tartalmával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

12/2013. (II. 14.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta Alap-
Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 
(továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2013. évi költségvetésére irányuló 
elıterjesztés tartalmát.  

Az elıterjesztést elfogadva – a társult önkormányzatok képviselı-testületei, a 
költségvetési szerv vezetıjének egyetértı véleménye birtokában - az Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésérıl alábbi határozatot hozta: 

 
I. A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetését 

2013. január 1-jei hatállyal 143.712 ezer forint kiadási, és 143.712 ezer forint 
bevételi elıirányzattal elfogadja.    
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A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 73.677 ezer 
forinttal, a munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 
elıirányzatot 19.262 ezer forinttal, dologi kiadás elıirányzatot 50.773 ezer 
forinttal jóváhagyja.  

 

II. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetéséhez az önkormányzatok 
összesen 30.042 ezer forinttal járulnak hozzá.  
Melybıl az egyes települések hozzájárulásainak összege:  

             Alap Község Önkormányzata                          16.398 ezer forint 

              Cece Község Önkormányzata                            3.243  ezer forint 

           Vajta Község Önkormányzata                           5.753 ezer forint 

                Sáregres Község Önkormányzata                      2.730  ezer forint 

                Alsószentiván Község Önkormányzata             1.918  ezer forint. 

 

III. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésében általános 
és céltartalék elıirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását, 
valamint ilyen projektekhez történı hozzájárulást az Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás nem tervez. Az Óvodai Intézményfenntartó 
Társulásnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének 
idıpontjában nincsenek.  
 

IV. Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 
költségvetési szerv költségvetése a feladatellátást végzı költségvetési szerv 
székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzata 
költségvetésében szerepel.  

 

V. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrıl Alap 
Község Polgármesterét értesítse. 

 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
  Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 
Határidı: azonnal 
 
 
3. ALAP-ALSÓSZENTIVÁN VÉDİNİI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁS 2013. ÉVI 

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

 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi költségvetését a kolléganık elkészítették. 
Az állami normatíva az idei évben is fedezi a biztonságos és színvonalas mőködtetést. Ehhez 
a feladathoz külön önkormányzati hozzájárulást nem kell biztosítani. 
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A Társulás keretében fenntartott Védınıi Szolgálat 2013. évi költségvetése a társult település 
képviselı-testülete részére megküldésre került, amely egyetértett a költségvetéssel. 
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó 2013. évi 
költségvetésére irányuló elıterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elhangzottak alapján kérem a képviselıket, aki az elıterjesztett határozati javaslat tartalmával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

13/2013. (II. 14.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta Alap-
Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2013. 
évi költségvetésére irányuló elıterjesztés tartalmát.  

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – Alsószentiván Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete elızetesen véleményének birtokában - a Társulás 
2013. évi költségvetésérıl az alábbi döntést hozta:  

I. A Képviselı-testület Társulás költségvetését 2013. január 1-jei hatállyal 4.146 
ezer forint kiadási, és 4.146 ezer  forint bevételi elıirányzattal elfogadja. 
A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 1.946 ezer forinttal, 
a munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó elıirányzatot 
481 ezer forinttal, dologi kiadás elıirányzatot 1.719 ezer forinttal jóváhagyja. 

II. A Társulás költségvetéséhez Alap Község Önkormányzatának valamint 
Alsószentiván Község Önkormányzatának hozzájárulás címén éves 
költségvetési rendeletükben pénzeszközt nem kell biztosítaniuk. 

 

III. A Társulás 2013. évi költségvetése beruházási és felújítási kiadásokat nem 
tartalmaz. A Társulás 2013. évi költségvetésében általános és céltartalék 
elıirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott 
támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen 
projektekhez történı hozzájárulást a Társulás nem tervez. A Társulásnak 
többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének idıpontjában 
nincsenek. 

 
IV. Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás költségvetése a 

Társulás székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzat 
költségvetésében szerepel.  
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V. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elızetes 
véleményezésrıl Alap Község polgármesterét értesítse.  

 
Felelıs: polgármester, jegyzı 
Határidı: azonnal 
 
 
4. AZ ALAP-ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGE, VALAMINT AZ ALAPI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
A körjegyzıség és a közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetését a kolléganık 
elkészítették. A körjegyzıség kiadásai a decemberi és a januári béreket, és a januári dologi 
kiadásokat tartalmazza. A közös önkormányzati hivatal a februártól esedékes béreket és 
dologi kiadásokat tartalmazza. Mint már ismert, Alap és Sárszentágota vonatkozásában az 
állami finanszírozás elegendı a feladatok ellátásra, Alsószentiván tekintetében csak a 
bérjellegő kiadásokat fedezi. A költségvetésben kimutatott bevételek és kiadások mutatják a 
feladatra érkezı és a feladat ellátását biztosító kiadásokat.  
Sárszentágota Község Képviselı-testülete elfogadta a költségvetést, Alsószentiván pedig úgy 
fogadta el, hogy az Alsószentiváni Kirendeltség fenntartási költségeit ı fizeti meg, mivel az 
önkormányzat nehéz anyagi helyzetben van, és csak akkor tudja a számláit kifizetni, ha a saját 
bevételei – mely a helyi adóbevételek beérkezésekor jelentkezik – ezt lehetıvé teszik. Ezt 
szükséges egy megállapodásban rögzíteni, a technikai lebonyolítása pedig átszámlázással 
kerül megoldásra. 
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége, valamint az Alapi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésére irányuló elıterjesztést megtárgyalta 
és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
A számlák kifizetése, csúsztatás mennyiben fog minket érinteni? Egy fél év után tudunk majd 
érdemben nyilatkozni, hogy mennyire jó ez így. Alsószentiván létszámproblémával küszköd. 
 
Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı: 
Ezeket a számla-mozgásokat követni nem lesz könnyő. Az lenne a legjobb, hogy ha havonta a 
költségvetésben kiszámolt összeg 1/12-ed részt utalnák ide. Akkor fogadjuk be a számlát, ha a 
teljesítés is itt lesz már. Szeretném, ha a Sárszentágota is így csinálná.  
 
Bölcskei Jenıné képviselı:  
Azt látom, hogy Alapra több munka fog hárulni, míg mások plusz emberekkel játszanak.  
 
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı:  
Alsószentiván önkormányzata az állami támogatását ide fogja utalni. A rezsivel kapcsolatban 
a szolgáltatóval kell tárgyalnia a számlák kiegyenlítésérıl. Sajnos nehéz anyagi helyzetben 
van, az önkormányzatnak csekély döntési jogköre maradt. 
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Erıs Gábor képviselı:  
Indokolt Alsószentivánon a három fı megléte? 
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Az elmúlt képviselıtestületi ülésen elhangzott, hogy Alsószentiván 1,9 fıre kap állami 
támogatást. Gyakorlatilag nem indokolt a három fı foglalkoztatása.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Alap nincs olyan helyzetben, hogy másoknak a rezsi költségét 3-4 hónapra megfinanszírozza. 
Minden település rossz helyzetben van.  
Elhangzottak alapján kérem a képviselıket, aki az elıterjesztett határozati javaslat tartalmával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

14/2013. (II. 14.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta az Alapi 
Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) 2013. évi 
költségvetésére irányuló elıterjesztés tartalmát.  
Az elıterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésérıl az 
alábbi döntést hozta:  
 

I. A Képviselı-testület az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 
költségvetését 2013.január 1. naptól 2013. január 31. napig 2013. január 1. 
napi hatállyal 4.069 ezer forint kiadási, és 4.069 ezer forint bevételi 
elıirányzattal elfogadja. 
A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 3.176 ezer forinttal, 
a munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó elıirányzatot 
815 ezer forinttal, dologi kiadás elıirányzatot 78 ezer forinttal jóváhagyja. 
 

II. Az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége költségvetéséhez az 
önkormányzatok összesen 4.069 ezer forinttal járulnak hozzá.  
Melybıl az egyes települések hozzájárulásainak összege:  

       Alap Község Önkormányzata                           2.864 ezer forint 
                   Alsószentiván Község Önkormányzata            1.205  ezer forint. 
 

III. A Képviselı-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 2013. 
február 1-jei hatállyal 46.210 ezer forint kiadási, és 46.210 ezer forint bevételi 
elıirányzattal elfogadja. 
A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 27.536 ezer 
forinttal, a munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 
elıirányzatot 6.740 ezer forinttal, dologi kiadás elıirányzatot 11.934 ezer 
forinttal jóváhagyja. 

 
IV. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez az önkormányzatok 

összesen 46.210 ezer forinttal járulnak hozzá.  
Melybıl az egyes települések hozzájárulásainak összege:  
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      Alap Község Önkormányzata                         22.305 ezer forint 
                  Alsószentiván Község Önkormányzata            9.150  ezer forint. 
       Sárszentágota Község Önkormányzata          14.755 ezer forint 
 

V. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése beruházási és 
felújítási kiadásokat nem tartalmaz. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 
évi költségvetésében általános és céltartalék elıirányzat nem kerül 
megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez 
történı hozzájárulást a Közös Önkormányzati Hivatal nem tervez. A Közös 
Önkormányzati Hivatal többéves kihatással járó feladatai a költségvetés 
készítésének idıpontjában nincsenek. 
 

VI. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a székhelye szerinti 
önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzat költségvetésében szerepel.  

 
VII. A Képviselı-testület felhatalmazza Alap Község polgármesterét és a jegyzıt, 

hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Alap Község 
Önkormányzat költségvetésében történı megjelenítésérıl rendelettervezet 
elıkészítésének formájában gondoskodjon.  

 
Felelıs: polgármester, jegyzı 
Határidı: 2013. február 15. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az elıterjesztés készítésekor még nem volt ismert, mivel csak a szerdai Sárbogárdi Többcélú 
Kistérségi Társulás ülésére készült el a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2013. évi költségvetése, melyet a Szolgálatot alkotó településeknek véleményezniük 
kell. 
Az intézmény ellátja a gyermekjóléti alapszolgáltatás, a családsegítés, a házi segítségnyújtás, 
a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, az idıskorúak nappali ellátása, a szociális étkeztetés 
feladatokat. Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Mezıszilas, Sáregres, Vajta települések hozták 
létre a „Háló”-t 2008. évben. Hantos, Nagylók, Sárbogárd intézményfenntartó társulás útján 
oldják meg a felsorolt feladatokat.  
A Háló költségvetését az érintett települések polgármesterei a szerdai napon egyeztették 
annak érdekében, hogy a költségvetésben szerepelı hiány mérsékelhetı legyen. A tegnapi 
napon is történt egy egyeztetés, melynek eredményeképpen úgy döntött a Tanács, hogy a 
hiányt úgymond lebegteti, és arról, annak finanszírozásáról a késıbbiekben dönt. 
Határozati javaslatom az alábbi: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a „Háló” Dél-Mezıföldi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetésének tervezetét, mellyel 
kapcsolatban alábbi véleményét fogalmazza meg: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetésének tervezetében feltüntetett hiány 
finanszírozására önkormányzati hozzájárulás fizetését vállalni nem tudja, annak fedezete Alap 
Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésében nem biztosítható. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Társulási Tanács 
felé a hiány finanszírozásának más módját javasolja. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
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A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi 
költségvetésére irányuló elıterjesztést megtárgyalta és az ismertetett határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

15/2013. (II. 14.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a „Háló” Dél-Mezıföldi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetésének tervezetét, mellyel 
kapcsolatban alábbi véleményét fogalmazza meg: 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetésének tervezetében feltüntetett hiány 
finanszírozására önkormányzati hozzájárulás fizetését vállalni nem tudja, annak 
fedezete Alap Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésében nem biztosítható. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Társulási 
Tanács felé a hiány finanszírozásának más módját javasolja. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
5. ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA 

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

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elkészült az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezete, melynek fı irányvonalát 
Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény adja meg, 
illetıleg az önkormányzatnál várhatóan teljesített 2012. évi tényadatok. A 2013. évi 
költségvetések összeállításánál figyelemmel kellett lenni a 2012. január 1-jétıl hatályos 
jogszabályváltozásokra. Az államháztartásról új jogszabály, a 2011. évi CXCV. törvény és 
annak új végrehajtási rendelete a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései 
befolyásolták az önkormányzati rendelet és elıterjesztés tartalmának összeállítását.  
A költségvetési rendelettervezet összeállításánál figyelemmel kellett lenni a Stabilitási tv. 
egyes rendelkezéseire, illetıleg az elıterjesztéshez kellett csatolni azon mellékleteket melyek 
eddig az önkormányzati rendelet részét alkották.  



 14

Alap Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezet tartalmazza az 
Óvodafenntartó Társulás, a Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás, a Körjegyzıség, valamint 
a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését.  
A Képviselı-testület tagjai által folytatott elızetes egyeztetések alapján elhangzottak a 
költségvetésbe beépítésre kerültek, így például a felhalmozásra tervezett kiadások, a civil 
szervezetek részére a költségvetésben 2 millió forint került elkülönítésre, melyhez pályázat 
útján juthatnak majd a pályázók. 
A 2013. évi gazdálkodás igen feszített lesz, ügyelni kell a takarékoskodásra, ebben kérem az 
intézményvezetık segítségét is. Kérem a képviselıket, hogy a napirendi ponthoz szóljanak 
hozzá, esetleges kérdéseiket tegyék fel. 
A Pénzügyi Bizottság a költségvetés tervezetét tárgyalta, felkérem az elnököt, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Alap Község Önkormányzat 2013. évi költségvetését a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta azt 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületeknek. 
   
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
A Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok képviselı-testületei döntöttek a 
költségvetésének elfogadásáról. A jogszabály által adott kereteken belül a költségvetési 
törvényben meghatározott 200 ezer forint összegben határozták meg a köztisztviselık részére 
járó cafetéria-juttatás éves keretösszegét.  
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-a elıírja, hogy a polgármesteri 
foglalkoztatási jogviszonyra megfelelıen alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 
2011. évi CXCIX. 151. §-át, azaz a cafetéria-juttatást.  
A Képviselı-testületnek egyedileg határozatban kell döntenie a polgármester cafetéria-
juttatásának éves keretösszegérıl, mely nem térhet el az adott hivatalban a köztisztviselık 
számára meghatározott keretösszegtıl.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Bejelentem személyes érintettségemet, kérem döntéshozatalból való kizárásomat. 
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Kérem, hogy aki Méhes Lajosné polgármester asszony személyét érintı cafetéria-juttatás éves 
keretösszegének meghatározására vonatkozó döntéshozatalból való kizárásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

16/2013. (II. 14.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Méhes Lajosné polgármestert a 
személyét érintı cafetéria-juttatás éves keretösszegét meghatározó döntéshozatalból – 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) 
bekezdésére hivatkozással – kizárja. 
 
Felelıs: Dr. Gubik Zoltán alpolgármester 
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Határidı: azonnal 
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Méhes 
Lajosné fıállású polgármester 2013. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét – 
figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati 
képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-a, továbbá az Alapi Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselıi részére megállapított cafetéria-juttatás mértékére – 
200.000 forintban állapítja meg, melynek fedezetét az Önkormányzat 2013. évi költségvetése 
terhére biztosítja.   
A cafetéria-juttatás megállapított éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz 
kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is.  
A polgármester a köztisztviselıkre vonatkozó eljárási részletszabályok alapján igényelheti 
cafetéria-juttatását.  
A Képviselı-testület felhatalmazza a körjegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelıs: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 
Határidı: folyamatos 
Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

17/2013. (II. 14.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Méhes Lajosné fıállású polgármester 
2013. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét – figyelemmel a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-a, továbbá az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselıi részére megállapított cafetéria-juttatás mértékére – 200.000 forintban 
állapítja meg, melynek fedezetét az Önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére 
biztosítja.   
 
A cafetéria-juttatás megállapított éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz 
kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is.  
 
A polgármester a köztisztviselıkre vonatkozó eljárási részletszabályok alapján 
igényelheti cafetéria-juttatását.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelıs: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 
Határidı: folyamatos 
 
Méhes Lajosné polgármester:   
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselıket, aki az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezet tartalmával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 



 16

Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen egyhangú szavazattal alábbi rendeletet 
alkotta: 

 
Alap község Önkormányzat Képviselı-testület 

2/2013. (II. ….) számú rendelete 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl  

 
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület elfogadta a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 
13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét, melynek 3. § (1) bekezdése szerint a Képviselı-
testület a pályázatok benyújtásának határidejérıl éves költségvetésérıl szóló rendeletében 
elfogadását követıen dönt. A pályázati kiírásban a pályázatok benyújtásának határidejét úgy 
kell meghatározni, hogy az nem lehet kevesebb a pályázat kiírásától számított 30 napnál. 
Tekintettel arra, hogy éves költségvetését a Képviselı-testület elfogadta, melyben 
meghatározta, hogy a civil szervezetek támogatására 2 millió forintot különít el, javasolom a 
képviselıknek, hogy a pályázat kiírása tekintetében is hozzon döntést.  
 
Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. 
évi költségvetésében biztosított összesen 2 millió forint támogatási keret terhére pályázatot ír 
ki Alap Község Önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezı civil 
szervezetek részére Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) alapján. 
Pályázatot nyújthat be az a bíróság által bejegyzett, legalább egy éve a településen mőködı 
civil szervezet, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel 
rendelkezik. Pályázatot nyújthat be továbbá a település közigazgatási területén mőködı 
egyházi szervezet is. 
A pályázatot a Rendelet 1. mellékletében rögzített Pályázati Adatlapon kell benyújtani, 
melyhez csatolni kell a Rendelet 3. § (2) bekezdésében rögzített dokumentumokat.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 19. 12.00 óra. 
A pályázatokat írásban, 1 példányban Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
címezve kell benyújtani az alábbi címre: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
7011 Alap, Dózsa György utca 31.  
A beérkezett pályázatokat és támogatási kérelmeket a pályázati határidı elteltét követı 30 
munkanapon belül a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 
véleményezi, és javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illetıleg annak összegére, amelyet 
megküld a Képviselı-testület részére. 
A Képviselı-testület részére megfogalmazott vélemény kialakítása érdekében a Bizottság 
vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a támogatásban részesítendı célkitőzés a köz javát 
mennyiben szolgálja, és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.  
A Bizottsági vélemény alapján a Képviselı-testület 30 munkanapon belül valamennyi 
pályázatot megtárgyal, és döntést hoz annak elbírálásáról, a támogatás összegérıl.  
A pályázatok elbírálása során a Képviselı-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás 
helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy e mód a pályázó által 
megjelölt cél megvalósítására alkalmas.  
A pályázat benyújtásával illetıleg annak eredményes elbírálása lévén a pályázó civil szervezet 
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról szakmai, tartalmi valamint 



 17

pénzügyi beszámolót készít és a támogatásból megvalósított tevékenységérıl szóló 
tájékoztató megjelentetéséhez Alap Község honlapján hozzájárul. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázati kiírás 
közzétételérıl gondoskodjon. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2013. március 12. 
Kérem, hogy aki a pályázati kiírás tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
18/2013. (II. 14.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013. évi költségvetésében biztosított 
összesen 2 millió forint támogatási keret terhére pályázatot ír ki Alap Község 
Önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezı civil szervezetek 
részére Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének a civil szervezetek pénzügyi 
támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) alapján. 
 
Pályázatot nyújthat be az a bíróság által bejegyzett, legalább egy éve a településen 
mőködı civil szervezet, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett 
székhellyel rendelkezik. Pályázatot nyújthat be továbbá a település közigazgatási 
területén mőködı egyházi szervezet is. 
A pályázatot a Rendelet 1. mellékletében rögzített Pályázati Adatlapon kell benyújtani, 
melyhez csatolni kell a Rendelet 3. § (2) bekezdésében rögzített dokumentumokat.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 19. 12.00 óra. 
A pályázatokat írásban, 1 példányban Alap Község Önkormányzata Képviselı-
testületének címezve kell benyújtani az alábbi címre: Alap Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete 7011 Alap, Dózsa György utca 31.  
 
A beérkezett pályázatokat és támogatási kérelmeket a pályázati határidı elteltét követı 
30 munkanapon belül a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: 
Bizottság) véleményezi, és javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illetıleg annak 
összegére, amelyet megküld a Képviselı-testület részére. 
A Képviselı-testület részére megfogalmazott vélemény kialakítása érdekében a Bizottság 
vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a támogatásban részesítendı célkitőzés a köz 
javát mennyiben szolgálja, és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.  
A Bizottsági vélemény alapján a Képviselı-testület 30 munkanapon belül valamennyi 
pályázatot megtárgyal, és döntést hoz annak elbírálásáról, a támogatás összegérıl.  
A pályázatok elbírálása során a Képviselı-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi 
támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy e mód a 
pályázó által megjelölt cél megvalósítására alkalmas.  
 
A pályázat benyújtásával illetıleg annak eredményes elbírálása lévén a pályázó civil 
szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról szakmai, 
tartalmi valamint pénzügyi beszámolót készít és a támogatásból megvalósított 
tevékenységérıl szóló tájékoztató megjelentetéséhez Alap Község honlapján hozzájárul. 
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A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázati 
kiírás közzétételérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2013. március 12. 
 
 
6. KÉPVISELİ-TESTÜLET 2013. ÉVI MUNKATERVE 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
Méhes Lajosné polgármester:   
Elıterjesztés tartalma szerint elkészült a Képviselı-testület idei évi munkaterve. Ezt várhatóan 
a folyamatos jogszabályváltozások testületi munkát is befolyásoló hatásai módosítani fogják. 
A munkaterv csak iránymutatásként szolgál a testület munkájához, kérem, hogy a képviselık 
a munkaterv elfogadásáról határozattal döntsenek. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

19/2013. (II. 14.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Képviselı-testület 2013. évi 
munkatervét megtárgyalta és azt elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

7. Rendelet-tervezet az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2010. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az Alapi Óvoda élelmezésvezetıje elkészítette a térítési díjak emelésére vonatkozó javaslatot. 
Az emelés 5-7 % nyersanyagemelést takar. Sajnos a gyermekek étkeztetése hétvégeken nem 
megoldott egyes családoknál.  
 
Katona Attiláné gazdasági ügyintézı: 
Szeretném megkérdezni, mivel az érintett dolgozók itt vannak, hogy a térítési díj 
hátralékosokkal mit lehetne csinálni, mert a könyvelésnél már több százezer forintot 
görgetünk magunk elıtt? Hogy lehetne behajtani, vagy lehetne csökkenteni az összeget?  
 
 
Pekarek Istvánné óvodavezetı: 
Lehet, hogy nem is tudjuk mindenkitıl behajtani, mert elköltöztek, nem laknak már Alapon.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  



 19

Kérem, hogy aki az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 2/2010. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet tartalmával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen egyhangú szavazattal alábbi rendeletet 
alkotta: 

 
Alap község Önkormányzat Képviselı-testület 

3/2013. (II. ….) számú rendelete 
az étkezési térítési díjak megállapításáról 

szóló 2/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
 (rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 

 

Csısz Károlyné élelmezés vezetı György Alexandra gazdasági ügyintézı Katona Attiláné 

pénzügyi ügyintézı Pekarek Istvánné óvodavezetı 18.10 perckor elhagyták az üléstermet.  

 
 
7. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 
 

a) Tájékoztatás a Start Munkaprogram alakulásáról 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A START plusz programban a főtéscsövek megjöttek, jövı héten várható a kazán érkezése, és 
megrendeltük a palántákat is.  
Az idei évben március 4-étıl indul a mezıgazdasági program, a tavaly foglalkoztatott 10 
asszonnyal, december 31-jéig., 8 órás foglalkoztatás keretében.  
Április 1jén közmunkaprogram indul közúthálózat karbantartása címmel, 11 fıvel, 5 hónap 
idıtartamra. Célja a belterületi utak rendbetétele.  
Július 1jén utas program indul, mezıgazdasági utak karbantartása címmel. 11 fıvel 5 hónapra. 
6 órás foglalkoztatási munkaidıvel. 
 

b) Nyolcadik osztályosok támogatása  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A általános iskola nyolcadik osztályos tanulói tavaszköszöntı bált rendeznek március 9.-én. A 
hagyományokhoz híven szeretném, hogy a képviselı-testület 50 ezer forint anyagi 
támogatással járuljon hozzá a rendezvényhez. 
Kérem, a képviselı-testületi tagokat, hogy aki a nyolcadikos tanulók támogatásával egyetért, 
az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

20/2013. (II. 14.) számú határozata 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi iskolájában (7011 Alap, Béke 
utca 12.) végzıs nyolcadik osztályosok költségeihez 50.000 Ft támogatást nyújt az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetés terhére. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az 
iskola képviselıjét értesítse, a támogatás kifizetésérıl számla ellenében gondoskodjon. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: értesítésre: azonnal, kifizetésre: 2013. június hó 
 
 

c) „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezése 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Ma delelıt 9 órakor Sárbogárdon társulási ülésen voltunk a jegyzı asszonnyal. Az elmúlt 
ülésen elhangzott, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszőnik 2013. július 1 
nappal. A határozatban a képviselı-testületnek ki kell nyilvánítani szándékát, hogy a 
szociális, gyermekjóléti és ifjúságvédelmi feladatok ellátására a társulás által alapított „Háló” 
Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartását és mőködtetését 2013. július 
1 napjától meg kívánja változtatni. A hét település önálló jogi személyiségő intézményt hoz 
létre. A létrehozott társulást költségvetési szervként láthassa el a feladatát. A munkálatok 
elvégzését, átszervezéséhez tartozó elıkészületeket dr. Szekercés Anna ügyvédi irodáját 
kívánja megbízni.  
Kérem, hogy aki Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás átszervezésével egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

21/2013. (II. 14.) számú határozata 
 

I. 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
szociális, gyermekjóléti és ifjúságvédelmi feladatok ellátására a Sárbogárdi Többcélú 
Kistérségi Társulás által alapított „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat fenntartását és mőködtetését 2013. július 1. napjától meg kívánja változtatni. 
 

II. 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
„Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot jelenleg fenntartó és 
mőködtetı hét települési önkormányzat - Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Mezıszilas, 
Sáregres, Vajta – önálló jogi személyiségő intézményfenntartó társulást hozzon létre a 
feladat ellátására. 
 

III. 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
„Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szervként lássa el a feladatát. 
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IV. 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete az átszervezés munkálatainak 
elvégzésével a Dr. Szekerczés Ügyvédi Irodát bízza meg. A megbízási díj településre esı 
összegét a 2013. évi költségvetésének terhére biztosítja (vagy „ A megbízási díj összege a 
„Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetését 
terheli”) 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
 

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

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.00 órakor bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
          Méhes Lajosné                                                   Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna  

polgármester                    jegyzı 
 
 
 
 
 

Bölcskei Jenıné           Salamon Lajos    
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                             jegyzıkönyv hitelesítı 
 
 


