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Napirendi pontok 

 

 

1. Határozati javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

2. Határozati javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

3. Határozati javaslat a dr. Huszár Klárával kötött Feladat-ellátási szerződés 

módosításáról 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

4. Egyebek, bejelentések 

 

 

 

A 2014. március 13-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatok 

Száma: Címe: 

15/2014. (III. 13.) Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 

16/2014. (III. 13.) Közbeszerzési terv (2014. évi) elfogadása 

17/2014. (III. 13.) dr. Huszár Klárával kötött Feladat-ellátási szerződés módosításáról  

18/2014. (III. 13.) Nyolcadik osztályosok anyagi támogatásáról 

19/2014. (III. 13.) Könyvtári pályázat  

20/2014. (III. 13.) „Első világháborús emlékmű helyreállítása” pályázat  

 



 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13-án 16.00 órai 

kezdettel tartott soron következő nyilvános üléséről 

 

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

 

Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester 

   dr. Gubik Zoltán alpolgármester 

   Suplicz Attila  települési képviselő 

   Salamon Lajos települési képviselő 

   Zuppon Andrea települési képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelenlévő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

      

Igazoltan távol: Bölcskei Jenőné települési képviselő  

   Erős Gábor  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 Zuppon 

Andrea települési képviselőt és Salamon Lajos települési képviselőt 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 – Zuppon Andrea települési képviselőt és Salamon Lajos települési képviselőt 

megválasztotta. 

 

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

Kisariné Lukács Györgyit 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 – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta. 

 

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a nyilvános testületi ülés napirendi pontját a 

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

szavazzon. 

 

 

 

 

 

 

 



Napirendi pontok: 

 

1. Határozati javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

2. Határozati javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

3. Határozati javaslat a dr. Huszár Klárával kötött Feladat-ellátási szerződés 

módosításáról 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

4. Egyebek, bejelentések 

 

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

ülés napirendi pontjait egyhangúan 5 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – 

testületi ülés meghívójában feltüntetettek szerint elfogadta az alábbiak szerint: 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

 

 

1. HATÁROZATI JAVASLAT A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAINAK 

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

A napirendi ponthoz a Jegyző Asszony elkészítette az szavazatszámláló bizottság tagjainak 

névsorát. Kérem, hogy tájékoztassa a képviselőket. 

 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

A képviselők megkapták az előterjesztést, mely tartalmazza szavazatszámláló bizottság 

tagjainak névsorát Az országgyűlési képviselők 2014. évi választásának időpontját a 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. április 6. napjára tűzte ki. 

Az önkormányzatok képviselő-testületeinek feladata, hogy az országgyűlési képviselők 

választásának kitűzését megelőzően megválasszák a szavazatszámláló bizottságok tagjait. 

Alap településen két szavazókör működik. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak száma 

bizottságonként 3 fő plusz legalább 2 fő póttag. 

A településen a településszintű lakcímmel rendelkezők, a mozgáskorlátozottak és az 

átjelentkezéssel szavazók részére kijelölt szavazókör a Művelődési Háznál működik. A másik 

szavazókör ugyanúgy a Hivatal épületében lesz. A szavazatszámláló bizottság tagjainak 

személyére történő javaslattételt megelőzte a már tisztséget betöltő bizottsági tagok 

megkeresése annak értelemében, hogy vállalják-e a továbbiakban is ezt a tisztséget.  

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Elhangzottak alapján kérem a képviselőket, aki az előterjesztett határozati javaslat tartalmával 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

 



Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014. (III. 13.) számú határozata 

 

Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete hivatkozással a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésére Alap településen a szavazatszámláló 

bizottság tagjait, póttagjait az alábbiak szerint választja meg:  

 

01. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága tagjának  

Fekti Mihályné Alap, Fő út 195/A. 

Szunyog Lajosné Alap, Honvéd utca 35. 

György Alexandra Alap, Nap u. 24. 

 

01. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága póttagjának  

Baloghné Gyökér Szilvia Alap, Fő út 114. 

Magyar Éva Alap, Fő út 224. 

Szenténé Kaszás Éva Alap, Arany János utca 6. 

Somogyi Jánosné Alap, Fő út 136. 

 

002. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága tagjának 

Halasi Lajosné Alap, Fő út 181. 

Lustyik Mihályné Alap, Fő út 49. 

Gábor Istvánné Alap, Dózsa György utca 53. 

 

02. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága póttagjának 

Tiringer Istvánné Alap, Nap u. 31. 

Takács Józsefné Alap, Dózsa utca 127. 

Vámosiné Somogyi Veronika Alap, Dózsa György u. 13/a. 

Bertók Ferencné Alap, Arany János utca 5. 

szám alatti lakosokat választja meg. 

 

 

2. HATÁROZATI JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI 

TERVÉRŐL 
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

A napirendi ponthoz a Jegyző Asszony elkészítette az Önkormányzat közbeszerzési tervét. 

Kérem, hogy tájékoztassa a képviselőket. 

 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző: 

A képviselők megkapták az előterjesztést, mely tartalmazza az Önkormányzat 2014. évi 

közbeszerzési tervét. 

2012. január 1. napján lépett hatályba a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.), mely hatályon kívül helyezte a korábbi 2003. évi jogszabályt, azonban 

már az új törvény módosítására is sor került a 2012. évi V. törvényben.  

Alap Község Önkormányzata az új Közbeszerzési Szabályzatot a 33/2012. (III. 29.) számú 

határozatával fogadta el. A Közbeszerzési Szabályzat 9.c) pontja kimondja, hogy a képviselő-



testület feladata a közbeszerzési terv jóváhagyása, módosítása. A közbeszerzési tervet minden 

év március 31-ig kell jóváhagyni.  

Ebben az évben – az idei tervek alapján - nincs olyan beruházás, beszerzés, illetve szolgáltatás 

megrendelés, amely a közbeszerzési törvény hatálya alá esne. 

Amennyiben év közben olyan változás történik, amely kihatással lesz a közbeszerzési tervre, 

akkor az év közben módosításra kerül. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen megtárgyalni a közbeszerzési tervben 

szereplő közbeszerzés szükségességét. 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Kérem, hogy aki a kiküldött határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2014. (III. 13.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. éves összesített 

közbeszerzési tervét - a határozat mellékletét képező táblázatban szereplő tartalommal - 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

 

(A közbeszerzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva. 1. számú melléklet.) 

 

 

3. HATÁROZATI JAVASLAT A DR. HUSZÁR KLÁRÁVAL KÖTÖTT FELADAT-

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

A napirendi ponthoz a Jegyző Asszony elkészítette dr. Huszár Klárával feladat-ellátási 

szerződést. Kérem, hogy tájékoztassa a képviselőket. 

 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző: 

A képviselők megkapták az előterjesztést, mely tartalmazza dr. Huszár Klára feladat-ellátási 

szerződésének módosítási javaslatát. A fogorvos azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-

testülethez, hogy szülése, illetve gyermeke gondozásából visszatérve járuljon hozzá a 

rendelési idejének módosításához, mivel csak az új rendelési idő elfogadásával tudja 

megoldani azt, hogy teljes mértékben ellássa a feladatait és a még csak fél éves gyermekét is 

gondozza.  

A doktornő már beadta a kérelmét a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervhez is, ahol 

támogatták a kérelmet, mivel már nem kell működési engedély módosítást kérni, csak a 

szakigazgatási szerv tudomásul veszi a bejelentést.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati 

javaslatot fogadja el. 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Kérem, hogy aki a kiküldött határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 



 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2014. (III. 13.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelemmel az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (8) bekezdésére - megismerte és megtárgyalta 

a területi ellátási kötelezettséggel végzett fogorvosi tevékenység ellátása tárgyában Alap 

Község Önkormányzata (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviseli: Méhes 

Lajosné polgármester), mint egészségügyi közszolgáltatásokról gondoskodó szerv valamint 

dr. Huszár Klára egyéni vállalkozó (székhelye: 7003 Sárbogárd, Bem utca 49.), mint 

egészségügyi szolgáltató között kötendő feladat-ellátási szerződés módosításának tartalmát, 

melyet előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyott. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről dr. Huszár 

Klárát értesítse és a szerződést aláírja.  

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 

a) Az Alap Dózsa György utca 76. szám alatti ingatlanról tájékoztatás 

 
Méhes Lajosné polgármester:  

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. az alábbi levéllel 

keresett meg: Ezúton tájékoztatjuk, hogy Alap belterület/külterület 403/1 helyrajzi számú, 

természetben a 7011 Alap, Dózsa Gy. u. 76. szám alatt található ingatlant a hitelszerződésből 

eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 

biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényben meghatározott feltételek alapján megvételre 

ajánlották fel a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-nek (továbbiakban:NET Zrt.). A MÁV 

Ingatlankezelő Kft. - a NET Zrt. megbízásából - részletes műszaki állapotfelmérést végez az 

ingatlan állami tulajdonba vételét megelőzően. Tekintettel a fenti törvény 7.§ (1) b) pontjára, 

mely szerint a NET Zrt. „kezdeményezheti a vagyonkezelésében lévő lakóingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását”, a műszaki állapotfelmérésre meghívjuk Önt vagy kijelölt 

munkatársát. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Önkormányzat képviselőjének 

távolmaradása nem akadálya a felmérés elvégzésének, azonban a műszaki állapotfelmérésen 

való részvétele elősegíti, hogy később esetlegesen az Önkormányzat tulajdonába kerülő 

ingatlan állapotáról, helyzetéről közvetlenül is tájékozódhassanak, információt 

szerezhessenek. 

Az ingatlan műszaki állapotfelmérésének időpontja: 2014. év március (hónap) 14. (nap) 15:30 

óra. A MÁV Ingatlankezelő Kft. állapotfelmérésre kijelölt munkatársa, ill. megbízottja: 

Kohári – Szőke Judit, Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 

 

 

 

 

 



b) Az Általános Iskola nyolcadik osztályának támogatása  

 

Méhes Lajosné polgármester: 

A általános iskola nyolcadik osztályos tanulói tavaszköszöntő bált rendeznek. A 

hagyományokhoz híven szeretném, hogy a képviselő-testület 50 ezer forint anyagi 

támogatással járuljon hozzá a rendezvényhez.  

Kérem, a képviselő-testületi tagokat, hogy aki a nyolcadikos tanulók támogatásával egyetért, 

az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 igen, szavazattal ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2014. (III. 13.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi általános iskola végzős 

nyolcadik osztályosok tavaszköszöntő báli költségeihez 50.000 Ft támogatást nyújt az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetés terhére. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az iskola 

képviselőjét értesítse, a támogatás kifizetéséről számla ellenében gondoskodjon. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Határidő: értesítésre: azonnal, kifizetésre: 2014. június hó 

 

 

c) Szemétszállítási közszolgáltatás módosítására tett javaslat 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Tájékoztatom a képviselő-testületet arról, hogy, a Vertikál Nonprofit Zrt. levelet írt, hogy ha 

az önkormányzat mégis kéri a kétheti hulladékszállítást, akkor nyilatkozatott kell tennie, és a 

lakosságot tájékoztatni kell a változtatásról. Nem derült ki a levélből, hogy ha visszaállítanánk 

a kétheti szállítást, akkor a felére csökkenne a szemétszállítási díj is. Tárgyalások folynak 

ezzel kapcsolatban. 

 

 

d) Testvér-települési kapcsolat  

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy a Romániában lévő Vármező település 

testvértelepülés legyen-e? Foglalkozzon-e vele a mostani testület? 

 

Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  

Szerintem hagyjuk meg a következő testületnek. 

 

 

e) Pályázatok ismertetése  

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Az NKA pályázatot írt ki a levéltárak, könyvtárak, múzeumok részére a kultúra terjesztésében 

vállalt feladataik támogatására. A kollégium feladatának tekinti a könyvtári, levéltári és 



múzeumi szakterületek olvasó-, kutató- és látogatóbarát kulturális szolgáltatásainak 

fejlesztését, a három szakterületet egyaránt érintő közös projektek létrehozását. 

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

Igényelhető támogatás: maximum: 2.500.000 Ft/pályázat. 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 

2014. április 15.–2015. május 31. között megvalósuló programok. 

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását 

követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt 

támogatási előleg folyósítására. 

Nevezési díj összege/ mértéke: bruttó 10.000 Ft-ot – mely magában foglalja a 27%-os áfát is – 

köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon. 

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a 

kollégium előírja. 

Pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 10%-a. A Mi 

esetünkben az önrész 250.000 forint  

Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik. 

A könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések 

(kivétel: technikai eszközök) beszerzésére pályázhatnak a felsorolt intézmények, amelyek 

2013-ben jelentős könyvtári szolgáltató tér bővítését hajtották végre, vagy 2014-ben ilyen 

bővítésük folyamatban van és annak befejezését követően a bútorok beszerzése és elhelyezése 

megtörténik 2015. szeptember 1-jéig.  

Ismertetem a határozati javaslatomat:  

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2014. (III. 13.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális 

Alap által kiírt könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására, melyhez 

szükséges 250.000 Ft önerőt az önkormányzat 2014. évi tartalékának terhére biztosítja. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

A másik pályázat pedig az „Első világháborús emlékmű helyreállítása” címet viseli. A 

pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első 

világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A 

pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos 

társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán 

alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez. Az elnyerhető támogatás összegének felső 

határa 5.000.000 (azaz ötmillió) forint. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás módja: előfinanszírozás.  



Szükséges hozzá: - képviselő-testületi jóváhagyás (a pályázónak a benyújtott 

dokumentációhoz csatolnia szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles 

másolatát); és 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap. 

Ismertetem a határozati javaslatom:  

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2014. (III. 13.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az „Első világháborús 

emlékmű helyreállítása” című pályázat benyújtását, mely az elhanyagolt, forráshiány miatt 

nem megfelelően gondozott első világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és 

felújítására biztosít anyagi forrást. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

f) mezőgazdasági projekt ismertetése 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Mezőgazdasági start munkaprogram március 

elején elindult. Jelenleg hatvan ember dolgozik, ebben szerepelnek a téli 

közmunkaprogramban dolgozók is. Tizenkét hektárban homoktövist, levendulát, burgonyát 

fogunk ültetni. A sárgarépa és a petrezselyem is itt lesz vetve. A maradék földön kukorica lesz 

termelve. A projekt keretében hűtőkamra, aggregátor vásárlására is van lehetőség. Az egyik 

fóliában eper van, a másikban retek, saláta, a harmadik fóliában paprikát fogunk ültetni.  

 

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

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 16.45 órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f.  

 

 

 

          Méhes Lajosné                                                 Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna 

polgármester                            jegyző 

 

 

  Zuppon Andrea      Salamon Lajos  

       jegyzőkönyv hitelesítő                                            jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


