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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 12-én 17.00 

órai kezdettel tartott közmeghallgatásról. 

 

Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme, Alap, Dózsa György utca 31. 

 

Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester 

   Bölcskei Jenőné települési képviselő  

   dr. Gubik Zoltán alpolgármester 

   Suplicz Attila  települési képviselő 

   Zuppon Andrea települési képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelenlévő:  Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

Igazoltan távol: Erős Gábor  települési képviselő 

Salamon Lajos települési képviselő 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén 

megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselő-testület 5 

tagja jelen van, az ülést megnyitom.  

Javasolom, hogy testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül a Képviselő-testület Bölcskei 

Jenőné települési képviselőt és dr. Gubik Zoltán alpolgármestert válassza meg.  

Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a testületi ülésről 

készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének egyhangúan 5 igen szavazattal – külön határozathozatal 

nélkül – Bölcskei Jenőné települési képviselőt és dr. Gubik Zoltán alpolgármestert 

megválasztotta. 

 

Javasolom, hogy a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv vezetőjének a Képviselő-testület 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsannát fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon.  

 

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a testületi ülésről 

készülő jegyzőkönyv vezetőjének egyhangúan 5 igen szavazattal – külön határozathozatal 

nélkül – Csalovszkiné Mezei Zsuzsannát elfogadta. 

 

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a közmeghallgatás napirendi pontját a meghívóval 

azonos tartalom szerint fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közmeghallgatás ülés 

napirendi pontját egyhangúan 5 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –elfogadta az 

alábbiak szerint:  

Napirendi pont: 

1.) Tájékoztató Alap Község Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről  

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

 



NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1.) TÁJÉKOZTATÓ ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Szociális juttatások: 

A szociális juttatások nagy részét érintő fizetési kötelezettségek teljesítését központi 

jogszabályok rögzítik, így pl. a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási 

támogatás, óvodáztatási támogatás melyek kifizetését önkormányzati forrás hozzátétele 

mellett vagy anélkül biztosítja a település. 

A helyi szociális rendelet a rászorultaknak átmeneti, azonnali, szülési, temetési segély 

formájában biztosít támogatást. 

Kicsit részletesebben a megállapított szociális ellátásokról: 

 

Temetési segély: 2013. évben 2013. december 5. napjáig 15 fő részére 15 alkalommal került 

megállapításra. Jelenleg a temetési segély összege 25.000.-Ft. Temetési segélyre tervezett 

összeg 500.000.-Ft, a felhasznált összeg 2013. december 7-ig 375.000.-Ft. 

 

Szülési segély 2013. évben 2013. december 5. napjáig 10 édesanya részére került 

megállapításra (két ikerpár is született), melynek összege 20.000.-Ft volt gyermekenként. 

Szülési segélyre a betervezett összeg 160.000.-Ft, ezen a jogcímen felhasznált összeg ez idáig 

240.000.-Ft. 

 

Átmeneti segély 2013. év folyamán 2013. december 5. napjáig átmeneti segély kérelem  a  

Képviselő-testülethez nem érkezett. Az tervezett összeg 50.000,- Ft. 

Azonnali átmeneti segély 2013. december 5. napjáig 31 fő részére 34 alkalommal került 

kifizetésre 199.569.-Ft összeg felhasználásával. Ebből 1 személy 3 alkalommal kapott, 1 

személy 2 alkalommal kapott támogatást.  A 2013. évre tervezett keret 250.000.-Ft. 

 

Aktív korúak ellátása 2013.év folyamán az aktív korúak ellátásában való jogosultság 

szabályozásában lényeges változás nem történt.  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban 

szociális törvény) 36.§ (2) bekezdés e) pontja kimondja, hogy aki a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra való jogosultságának a 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti éves 

felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban 

ea) közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy 

eb) kereső tevékenységet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint 

létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is - nem folytatott, 

vagy 

ec) munkaerő-piaci programban nem vett részt, vagy 

ed) az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt 

vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban. 

(3)
186

 A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott 30 napos időtartam számításakor az eb)-

ed) alpontok szerinti tevékenységeknek a felülvizsgálat időpontját megelőző évben teljesített 

időtartamát össze kell számítani. Amennyiben a jogosult az e) pont szerinti feltételt így sem 

tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál az általa - a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj186param


törvény szerinti nyilvántartásban szereplő fogadó szervezetnél - végzett közérdekű önkéntes 

tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni. 

2013. december 5. napján 58 fő aktív korúak ellátásra jogosult személyt tartunk nyilván. 

Ebből 52 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT), 6 fő pedig rendszeres szociális 

segélyre (RSZ) jogosult. 

A FHT-re jogosult személyek közül:  

- 25 fő részére került kifizetésre az ellátás 

- 27 fő közfoglalkoztatásban vesz részt  

Az RSZS-es személyek közül: 

- 5 fő 55. életévét betöltött személy 

- 1 fő egészségkárosodott személy 

Aktív korúak ellátására tervezett összeg 2013. évben 9.794.000,- Ft volt az eddig kifizetett 

összeg pedig : 10.153.761,- Ft volt. 

 

Normatív lakásfenntartási támogatás: A normatív lakásfenntartási támogatásra való 

jogosultság feltételei és a megállapításra vonatkozó szabályok 2013. évben nem változtak. A 

Szociális törvény 38.§ (2) bekezdése alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult 

az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás 

tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik 

a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 2011. 

szeptember 1. napjától a Szociális törvény 38. § (1a) bekezdése szerint a lakásfenntartási 

támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással 

összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a 

kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.  

Önkormányzatunk e kötelezettség teljesítésére szerződést kötött az E.ON Energiaszolgáltató 

Kft.-vel, így a 2011. szeptember 11. napjától a  megállapított lakásfenntartási támogatások 

már az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-hez kerülnek átutalásra, s a támogatási összegek a 

jogosultak számláján kerülnek jóváírásra.  

A jogosultak részére kifizetendő, illetve a számlára utalandó összegek 2.500.-Ft-tól (a 

minimálisan megállapítandó összeg) 8.800.-Ft-ig terjed. 

A lakásfenntartási támogatásra betervezett összeg 2013. évre 3.146.000 Ft., a 2013. december 

5-ig felhasznált:3.055.200,- Ft. 

 

Óvodáztatási támogatás: Az idei évben júniusban  100.000 forint, december 50.000 forint 

óvodáztatási támogatás került folyósításra, az arra jogosultak számára. Ezt az összeget a 

Magyar Államkincstár teljes egészében megtéríti. 

 

Köztemetés: 1 személy köztemetéséről döntött a polgármester. Az elhunyt személy a helyi 

ápoló-gondozó otthon gondnokolt lakója volt. A hozzátartozók nem tudták vállalni a temetés 

költségeit.  

2013. január 1. napjától az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, az ápolási díj, 

időskorúak járadéka  ügyek intézése átkerült a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi 

Járási Hivatalának hatáskörébe, oda kell a kérelmeket benyújtani és az ellátások  folyósításról 

is ők gondoskodnak. A Járási Hivatal fenti ügyek intézésének  megkönnyítésére,  az alapi 

lakosok  utaztatásának elkerülése érdekében, minden héten szerdán 8 és 12 óra között   

kihelyezett ügyintézést  tart hivatalunknál.      

Végezetül szeretnék megosztani Önökkel pár településünket érintő statisztikai adatot: 

Népesség nyilvántartási adatok 

A község lakosság száma:                   2016   fő 



          ebből 0-18 év közötti                   361  fő 

                  19-60 év közötti                 1186  fő 

                       60 év feletti                     469   fő 

 

Anyakönyvi adatok: 

Helyben anyakönyvezett haláleset 9 esetben, helyben anyakönyvezett házasságkötés 6 esetben 

történt. Helyben anyakönyvezett születés nem volt, 2013. évben 12 gyermek született és 36 fő 

halálozott el. 

Alap községben vezetett születési anyakönyvekben 2013. december 5. napjáig 41 esetben, a 

házassági anyakönyvekben pedig 9 esetben történt utólagos bejegyzés (Alap községben 

született, ill. házasságot kötött személy halálesete miatt). 

 

Beszámoló a 2013. évi közfoglalkoztatásról  

1. Kazánprogram: A 2012. december 14-től induló és 2013. november 30-ig tartó projekt 

keretében megvalósult az egészségügyi intézmények és az önkormányzat fűtésének 

korszerűsítése, 2 db Lébényi vegyes tüzelésű kazán került beépítésre, valamint 

megmaradt a meglévő gázfűtési rendszer is.  A beruházási munkálatok befejeződtek, 

az elszámolás megtörtént. A projekt 100 %-ban finanszírozott volt, a támogatás teljes 

összege: 9.539.251,- Ft. A két fő közfoglalkoztatott feladata a fűtési szezonban a fűtés 

folyamatos biztosítása.  A téli közfoglalkoztatás keretében a két fő fűtő 

foglalkoztatásához 2014. április 30-ig további 100 %-os támogatást kaptunk.  

2. Mezőgazdasági tevékenység: a kertészetben tovább folytattuk az előző évben 

megkezdett munkát, új fűthető fóliasátrak készültek és újabb területeket vontunk be a 

mezőgazdasági termelésbe. Tavasszal elmaradt a gyümölcsfák telepítése, mert a 

gyümölcsfák helyett homoktövist szeretnénk telepíteni, sokkal előbb termőre fordul és 

a termését jobban tudnánk hasznosítani ivólének, lekvárnak. A homoktövis töveket 

megvásároltuk, az ültetésre sajnos csak a jövő évben kerül sor az esős őszi időjárás 

miatt. A projekt 100%-ban finanszírozott, a támogatás összege:12.876.160,- Ft. 

Időtartama: 2013. 03.04.-2013.12.31. A foglalkoztatottak száma: 11 fő. 

Tájékoztató adatok a megtermelt mennyiségekről: 

- főzőtök: 240kg. 

- zöldbab: 120kg. 

- vöröshagyma : 240kg. 

- burgonya : 560kg. 

- hegyes erős paprika: 240db, 

- tv paprika: 2315 kg, 

- paradicsom: 260kg 

- uborka: 260kg. 

- sárgarépa:  118 kg. 

- petrezselyem: 96 kg 

- cékla: 64 kg,   

3. Mezőgazdasági utak karbantartása program: a munkálatok a munkaterv szerint 

haladtak.  

Az elkészült útszakaszok: 

0247 hrsz. : 1600 m, 0337 hrsz. 600m 

0254/2.. 700 m, 0258 hrsz. 500m, 0339 hrsz.  200 m 

0276 hrsz.  500m, 0209 hrsz. 800 m 

0325, 700 m,  0319 hrsz.: 400m, 0187. hrsz. 600m,  



0345/2 hrsz.500m, 0309 hrsz. 200 m 

0260 hrsz. (árok) 2000 m,       

0260 hrsz. (árok) 2000 m-ből elkészült: 800m       

0260 hrsz.  (árok) 2000 m-ből 1200m,       

0309  200 m, 0323 hrsz.  800 m, 0315 hrsz. 400m 

összesítés : elkészült-  10.500m mezőgazdasági út és árok, 

- 2.200 m árok, ami mellett nincs út.     

A projekt 100%-ban finanszírozott volt, a támogatás összege: 9.678.929,- Ft.  Időtartama: 

2013.03.18.-2013.10.31. A foglalkoztatottak száma: 10 fő. 

4. Közutak karbantartása: a munkálatok a terv szerint haladtak, a betonelem gyártás 

(járdalap) kicsit későn tudott beindulni, mert csak júliusban érkeztek meg a tavasszal 

megrendelt gépek. A munka ott is folyamatosan haladt (napi kb. 276 db darab járdalap 

készült, és közel 18.000 db járdalapot tudtuk legyártani. A környező településekkel 

kötött megállapodásokat - miszerint bizonyos mennyiségű járdalapot átadunk 

(Sárbogárd: 2500 db és Sáregres: 2900db) térítésmentesen - teljesítettük. 

Alsószentiván település részére térítésmentesen átadtunk 300 db járdalapot.  A projekt 

100%-ban finanszírozott, a támogatás összege:17.700.640,- Ft. Időtartama: 2013. 

03.18.-2013.12.31. A foglalkoztatottak száma: 11 fő.  

Elkészült útszakaszok:  

 1084/1 hrsz 500m,  901 hrsz 600m ,  

104 hrsz . 800, 447. hrsz 660 m 

185/3 hrsz 400 m ,  

489. hrsz 600m ,  

A1 árok rendbetétele  1000m  

A1 árok rendbetétele   1000m, 

445/1 hrsz. Árok  1000 m, 

252/6. hrsz. 1000m,  

359/1 hrsz1500m 

58 hrsz 600m 

összesítés: elkészült szakasz: 9660m . 

5. Hagyományos közfoglalkoztatás keretében 2013. évben további 11 főt tudtunk 

bevonni a közfoglalkoztatásba, ezek a személyek segítettek a takarítási munkálatokban 

az intézményeknél, végezték a parkgondozást, közterületek temető tisztántartását.  

6. Téli közfoglalkoztatás keretében 27 fő vontunk be a közfoglalkoztatásba. Ebből 20 fő 

foglalkoztatása 2013. 11. 05. napjától 2014. 04. 30. napjáig tart. Decemberben további 7 

főt tudunk alkalmazni, ebből két fő a kazánprogramban alkalmazott fűtő. A téli 

közfoglalkoztatáshoz kötelező képzések is kapcsolódnak, melyek 2013 decemberétől 

2014. március 31-ig zajlanak. 10 fő alapkompetencia, 2 fő pénzügyi ügyintéző, 2 fő 

textiltermék összeállító, 2 fő mezőgazdasági munkás, 1 fő asztalos, 2 fő kulturális 

rendezvényszervező, 3 fő bio- és zöldhulladék kezelő, 2 fő zöldség- és 

gyümölcsfeldolgozó, 1 fő ECDL 7 tanfolyamon vesz részt.   



 

A napirendi pont keretében kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17.20 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

          Méhes Lajosné                                                   Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna  

polgármester                    jegyző 

 

 

Bölcskei jenőné         dr. Gubik Zoltán  

    jegyzőkönyv hitelesítő                                                             jegyzőkönyv hitelesítő 

 


