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Napirendi pontok 
 

1. Határozati javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
átfogó értékelésről 
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 
2. Tájékoztató a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

tevékenységéről  
Előterjesztő: Bencsik Zsolt intézményvezető 
 

3. Helyi civil szervezetek benyújtott pályázatainak elbírálása 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 

4. Termőföld megművelésére beérkezett ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 

5. Egyebek, bejelentések 
 
 
 
A 2014. május 27-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatok 

Száma: Címe: 
30/2014. (V.27) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 

elfogadásáról 
31/2014. (V.27.) Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadása 
32/2014. (V.27.) Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alapi Iskolásokért Közalapítvány 

támogatásáról 
33/2014. (V.27.) Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alap-Alsószentiváni Református 

Egyházközség támogatásáról 
34/2014. (V.27.) Civil szervezetek pályázatainak elbírálása - Alap Községi Sportegyesület 

támogatásáról 
35/2014. (V.27.) Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alapi Óvodásokért Közalapítvány 

támogatásáról 
36/2014. (V.27.) Civil szervezetek pályázatainak elbírálása - Alapi Polgárőr Egyesület 

támogatásáról 
37/2014. (V.27.) Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alap Községért Közalapítvány 

támogatásáról 
38/2014. (V.27.) 0244/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett mezőgazdasági műveletek elvégzéséhez 

mezőgazdasági gépek bérletére szerződés kötése 
39/2014. (V.27.) FEJÉRVÍZ Zrt. vállalkozási szerződés aláírása  
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 27-én 17.00 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 
   Bölcskei Jenőné települési képviselő 
   Suplicz Attila  települési képviselő 
   Salamon Lajos települési képviselő 
   Zuppon Andrea települési képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelenlévő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 
     Bencsik Zsolt intézmény vezető  
 
Igazoltan távol: 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 6 
tagja jelen van, az ülést megnyitom.  
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül a Képviselő-testület Bölcskei 
Jenőné települési képviselőt és Suplicz Attila 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 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Bölcskei Jenőné települési képviselőt és Suplicz Attila 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 6 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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
átfogó értékelésről 
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

2. Tájékoztató a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
tevékenységéről  
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Előterjesztő: Bencsik Zsolt intézményvezető 
3. Helyi civil szervezetek benyújtott pályázatainak elbírálása 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
4. Termőföld megművelésére beérkezett ajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
5. Egyebek, bejelentések 

 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontjait egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – 
testületi ülés meghívójában feltüntetettek szerint elfogadta az alábbiak szerint: 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1. HATÁROZATI JAVASLAT A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI 

FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSRŐL 
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 
Az írásos előterjesztést és a beszámolót a képviselők megkapták. Ahogyan az előterjesztésben 
is leírtam, az átfogó értékelés elkészítését jogszabály írja elő, melyet a képviselő-testületnek 
meg kell tárgyalnia. Kérem, hogy akinek az átfogó értékelésben foglaltakkal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Méhes Lajosné polgármester 
Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatom 
az alábbi: 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésben foglaltakat megtárgyalta és 
azt a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalom szerint elfogadja. 
Határidő: azonnal Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna 
jegyző 
Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2014. (V. 27.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésben foglaltakat megtárgyalta és 
azt a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalom szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
   Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva. 1. számú melléklet.) 
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2. TÁJÉKOZTATÓ A „HÁLÓ” DÉL-MEZŐFÖLDI SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL  
Előterjesztő: Bencsik Zsolt intézményvezető 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
A Képviselő-testület tagjai megkapták a Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat tevékenységéről szóló 2013. évi beszámolót. Köszöntöm az ülésen megjelent 
Bencsik Zsolt intézményvezetőt. Kérdezem a napirendi pont előterjesztőit, kívánják-e írásban 
benyújtott előterjesztésüket szóban kiegészíteni? 
 
Bencsik Zsolt intézményvezető: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. A beszámolót kiegészítve távolabbról kezdem a 
tájékoztatót: a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-ával megszűnt. 
Megalakult hét település összefogásával a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 
jogfolytonossággal és jogutódlással. A fenntartóváltás nem érintette a szakmai munkavégzést. 
A jogutódlás egyik evidenciája a pénzügyi elszámolás elkészítése, mely sajnos nem történt 
meg. A fentiek tükrében a „Háló” 2013. évi első félévi finanszírozásából 3. 288. 099 forint 
hiányzott. Második félév szintén komoly likviditás problémákat hozott, mert a kiegészítő 
normatívát csak az év végén visszamenőlegesen kapta meg a fenntartó, illetve az intézmény. 
Köszönettel tartozunk Alap Község Önkormányzatának, akik lojalitása nélkül nem tudtuk 
volna biztosítani a kötelezően ellátandó szakfeladatunkat.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Köszönöm szépen a beszámolót, további jó munkát neked, és dolgozóid részére. Képviselő-
testületi tagok részéről van-e esetleg kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetem határozati 
javaslatomat: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Háló” Dél-Mezőföldi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről 2013. évi munkájáról szóló beszámoló 
tartalmát elfogadja. Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az 
intézmény vezetőjét írásban értesítse. Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Határidő: 
azonnal. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2014. (V. 27.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló tartalmát elfogadja. 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét írásban 
értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
(A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva. 2. számú melléklet.) 
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3. HELYI CIVIL SZERVEZETEK BENYÚJTOTT PÁLYÁZATAINAK ELBÍRÁLÁSA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester 
A civil szervezetek képviselői által benyújtott támogatási kérelmekről összesítő táblázatot 
készíttettem, mivel így sokkal könnyebben áttekinthetőek a kérelmek. Kérem a képviselőket, 
hogy a költségvetésben meghatározott keretösszeg -1.000.000,-Ft - erejéig vegyék figyelembe 
a támogatási kérelmeket és tegyenek javaslatot az egyes szervezetek támogatásának 
összegére. A civil szervezetek által 2013. évben kapott támogatások felhasználását, azok 
számszaki és szöveges beszámolóját a Pénzügyi Bizottság áttekintette. A civil szervezetek 
részére megállapítandó támogatás összegéről a képviselő-testületnek egyedileg határozatban 
kell döntést hoznia, meghatározva a támogatás összegét, felhasználási célját, a kifizetés 
ütemét.  
Kérem a képviselők 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 képviselő-testületnek, egyedi döntésekben a civil szervezetek által meghatározott 
célok felhasználására az alábbi formában:   
Alapi Iskolásokért Közalapítvány      40.000 forint  
Alap-Alsószentiváni Református Egyházközség   40.000 forint  
Alap Községi Sportegyesület               280.000 forint  
Alapi Óvodásokért Közalapítvány      40.000 forint 
Alapi Polgárőr Egyesület      …      270.000 forint 
Alap Községért Közalapítvány                330.000 forint 

ebből: TEN DANCE Tánccsoport    30.000 forint 
 Margaréta Nyugdíjas Klub     20.000 forint 

Mezőföld Népi Együttes                          280.000 forint 
Javasolt támogatási összeg összesen:                       1.000.000 forint 
 
Suplicz Attila képviselő:  
Milyen arányban lettek elosztva a pénzek? Gondolok arra, hogy az Alapi Iskolásokért 
Közalapítvány 40 ezer forint, a Polgárőr Egyesület meg 270 ezer forint támogatást kap, és 
tudomásom szerint még állami támogatásokat is kapnak. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A két alapítvány munkája, tevékenysége ég és föld. A polgárőrség közbiztonsági feladatot lát 
el. A falunak szempontjából fontosabb munkát végeznek. A támogatásokkal kapcsolatban: 
csak azzal a pénzzel köteles elszámolni, amit az önkormányzat ad nekik. Amennyiben egyéb 
javaslat a képviselők részéről nincsen, határozati javaslataimat a Pénzügyi Bizottság 
véleményének figyelembevételével valamennyi civil szervezetre külön-külön terjesztem elő. 
Határozati javaslatom az Alapi Iskolásokért Közalapítvány támogatásának éves összegének 
tekintetében: 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 9/2014. (II.5.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
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I. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Iskolásokért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselője: Kaszás 
Istvánné kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvező 
elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „Iskola tanulóinak tanulmányi kirándulása Budapestre, élményszerű tanulási 

lehetőség nyújtása esélyegyenlőség biztosítása" célra 40.000 Ft, azaz 
negyvenezer forint támogatást biztosít.  

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

c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésőbb 2015. január 31-éig 
köteles elszámolni.  

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

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

előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal 
kötött megállapodásban, szerződésben rögzített határidőig 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 Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerződést kössön. 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: döntésről tájékoztatásra 2014. június 15,  

    megállapodás megkötésére 2014. június 30. 
Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2014. (V. 27.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 9/2014. (II.5.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 
I.  Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Iskolásokért Közalapítvány 

(címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselője: Kaszás Istvánné kuratóriumi 
elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvező elbírálásban részesíti, melynek 
keretében: 
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a) „Iskola tanulóinak tanulmányi kirándulása Budapestre, élményszerű tanulási  
  lehetőség nyújtása esélyegyenlőség biztosítása.” célra 40.000 Ft, azaz 
  negyvenezer forint támogatást biztosít.  
  b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet számlájára, 
  c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésőbb 2015. január 31-éig köteles    
  elszámolni.  
II.  A Képviselő-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra 

1. A támogatás csak a Képviselő-testület határozatában megjelölt célra használható fel.  
A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a  
Képviselő-testület előzetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
a.) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,  
b.) a kapott támogatást a Képviselő-testület illetve a Pénzügyi Bizottság előzetes  
hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal  
kötött megállapodásban, szerződésben rögzített határidőig 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 Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerződést kössön. 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: döntésről tájékoztatásra 2014. június 15,  

megállapodás megkötésére 2014. június 30.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Határozati javaslatom a Református Egyház támogatásának éves összegének tekintetében: 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 9/2014. (II.5.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alap-Alsószentiváni 
Református Egyházközség (címe: 7011 Alap, Béke utca 8-10., képviselője: Nagy 
Richárd református lelkész) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvező 
elbírálásban részesíti, melynek keretében: „plébánia felújítása, állagmegóvás 
(nyílászárók festése)” célra 40.000 Ft, azaz egyszázezer forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a támogatott szervezet 
számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott szervezet legkésőbb 2015. január 31-éig köteles 
elszámolni.  

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

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,  
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b) a kapott támogatást a Képviselő-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 
előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.  

3. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az 
önkormányzattal kötött megállapodásban, szerződésben rögzített határidőig 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 Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerződést kössön. 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: döntésről tájékoztatásra 2014. június 15,  

    megállapodás megkötésére 2014. június 30. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2014. (V. 27.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 9/2014. (II.5.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alap-Alsószentiváni 
Református Egyházközség (címe: 7011 Alap, Béke utca 8-10., képviselője: Nagy Richárd 
református lelkész) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvező elbírálásban részesíti, 
melynek keretében: 

a) „plébánia felújítása, állagmegóvás (nyílászárok festése)” célra 40.000 Ft, azaz 
negyvenezer forint támogatást biztosít. 
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a támogatott szervezet 
számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott szervezet legkésőbb 2015. január 31-éig köteles 
elszámolni. 
II. A Képviselő-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselő-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A 
támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselő-
testület előzetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult. 
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el, 
b) a kapott támogatást a Képviselő-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel. 
 
3. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerződésben rögzített határidőig 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 Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerződést kössön. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: döntésről tájékoztatásra 2014. június 15, 

megállapodás megkötésére 2014. június 30 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Határozati javaslatom az Alap Községi Sportegyesület támogatásának éves összegének 
tekintetében: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elbírálta a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 9/2014. (II.5.) számú határozata alapján 
benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselő-testület 
Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alap Községi Sportegyesület 
(címe: 7011 Alap, belterület 129 hrsz., képviselője: Fenekes László elnök) (a továbbiakban: 
támogatott) pályázatát kedvező elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „gyermek és felnőtt labdarugóknak a sportolás szabadidős tevékenység biztosítása célra 

280.000 Ft, azaz kettőszáznyolcvanezer. forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésőbb 2015. január 31-éig köteles 

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

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

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselő-testület illetve a Pénzügyi Bizottság előzetes 
hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.  

3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerződésben rögzített határidőig 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 Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerződést kössön. 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: döntésről tájékoztatásra 2014. június 15. 

    megállapodás megkötésére 2014 június 30. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2014. (V. 27.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 9/2014. (II.5.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alap Községi Sportegyesület 
(címe: 7011 Alap, belterület 129 hrsz., képviselője: Fenekes László elnök) (a továbbiakban: 
támogatott) pályázatát kedvező elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „gyermek és felnőtt labdarugóknak a sportolás szabadidős tevékenység biztosítása” célra 
280.000 Ft, azaz kettőszáznyolcvanezer. forint támogatást biztosít.  
b) a támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet számlájára, 
c) a támogatásról a támogatott civil szervezet legkésőbb 2015. január 31-éig köteles 
elszámolni.  
II. A Képviselő-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselő-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A 
támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselő-
testület előzetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselő-testület illetve a Pénzügyi Bizottság előzetes 

hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerződésben rögzített határidőig 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 Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerződést kössön. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: döntésről tájékoztatásra 2014. június 15,  
    megállapodás megkötésére 2014. június 30. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Határozati javaslatom az Alapi Óvodásokért Közalapítvány támogatásának éves összegének 
tekintetében: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elbírálta a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint a 9/2014. (II.5.) számú határozata alapján 
benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselő-testület 
Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Óvodásokért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselője: Kanyóné 
Somogyi Tünde kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát 
kedvező elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
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a) „gyermekek természetes mozgásigényének megőrzése, harmonikus 
mozgásának testi képességeinek fejlesztése  ” célra 40.000 Ft, azaz 
negyvenezer forint támogatást biztosít.  

b) A támogatás összege egy összegben kerül átadásra a civil szervezet számára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésőbb 2015. január 31-éig 

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

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

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

előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal 
kötött megállapodásban, szerződésben rögzített határidőig 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 Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerződést kössön. 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: döntésről tájékoztatásra 2014. június 15,  

     megállapodás megkötésére 2014. június 30 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2014. (V. 27.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint a 9/2014. (II.5.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Óvodásokért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselője: Kanyóné Somogyi 
Tünde kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvező elbírálásban 
részesíti, melynek keretében: 
a) „gyermekek természetes mozgásigényének megőrzése, harmonikus  
mozgásának testi képességeinek fejlesztése” célra 40.000 Ft, azaz Egyszáz negyvenezer forint 
támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átadásra a civil szervezet számára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésőbb 2015. január 31-éig 
köteles elszámolni.  
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II. A Képviselő-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselő-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A 
támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselő-
testület előzetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselő-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerződésben rögzített határidőig 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 Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerződést kössön. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: döntésről tájékoztatásra 2014. június 15,  
                megállapodás megkötésére 2014. június 30 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Határozati javaslatom a Polgárőr Egyesület támogatásának éves összegének tekintetében: 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 9/2014. (II.5.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Polgárőr Egyesület (címe: 7011 
Alap, Dózsa György utca 31., képviselője: Rompos Mihály elnök) (a továbbiakban: 
támogatott) pályázatát kedvező elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „a falu közbiztonságának javítása a lakosság biztonságérzetének növelése” célra 270.000 
Ft, azaz kettőszázhetvenezer forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet számlájára, 
c) A támogatott a 2013. évben fel nem használt támogatás összegét 2014. évben kérelmének 
megfelelően felhasználhatja, melynek elszámolását a 2014 évi támogatás felhasználásáról 
készített beszámolóval egyidejűleg köteles teljesíteni, 
d) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésőbb 2015. január 31-éig köteles 
elszámolni.  
II. A Képviselő-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselő-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A 
támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselő-
testület előzetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
A9a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,  
a kapott támogatást a Képviselő-testület illetve a Pénzügyi Bizottság előzetes hozzájárulása 
nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerződésben rögzített határidőig köteles elszámolni az alábbiak szerint: 
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szakmai, tartalmi beszámoló 
pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének felhasználásáról a civil 
szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok hiteles másolata. 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerződést kössön. 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: döntésről tájékoztatásra 2014. június 15,  

      megállapodás megkötésére 2014. június 30. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2014. (V. 27.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 9/2014. (II.5.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Polgárőr Egyesület 
(címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselője: Rompos Mihály elnök) (a 
továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvező elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „a falu közbiztonságának javítása a lakosság biztonságérzetének növelése” célra 270.000 
Ft, azaz kettőszázhetvenezer forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet számlájára, 
c) A támogatott a 2013. évben fel nem használt támogatás összegét 2014. évben kérelmének 
megfelelően felhasználhatja, melynek elszámolását a 2014 évi támogatás felhasználásáról 
készített beszámolóval egyidejűleg köteles teljesíteni, 
d) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésőbb 2015. január 31-éig köteles 
elszámolni.  
II. A Képviselő-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselő-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A 
támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselő-
testület előzetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselő-testület illetve a Pénzügyi Bizottság előzetes 

hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerződésben rögzített határidőig 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 Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerződést kössön. 
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Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: döntésről tájékoztatásra 2014. június 15,  
                 megállapodás megkötésére 2014. június 30. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Határozati javaslatom az Alap Községért Közalapítvány támogatásának éves összegének 
tekintetében: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elbírálta a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 9/2014. (II.5.) számú határozata alapján 
benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselő-testület 
Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alap Községért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Fő út 164., képviselője: Kovács Attila Péter 
kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvező elbírálásban 
részesíti, melynek keretében: 
a. 330.000 Ft, azaz háromszázharmincezer forint támogatást biztosít az alábbi 

célokra:  
a.a. Mezőföld Népi Együttes támogatására, „a támogatási összeget 
rendezvényszervezésre, utazásra, ruházkodásra, és az oktatók óradíjának 
fedezésére” 280.000 Ft, 
a.b. Ten Dence Tánccsoport támogatására „tánccipő megvásárlása” 
költségeinek fedezésére: 30.000.Ft, 
a.c. Margaréta Nyugdíjasklub támogatására, „a támogatási összeget 
rendezvényszervezésre, utazásra, ruházkodásra, és az oktatók óradíjának 
fedezésére.” költségeinek fedezésére 20.000 Ft.  

b. A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet 
számlájára, 

c. A támogatott a 2013. évben fel nem használt támogatás összegét 2014. évben 
kérelmének megfelelően felhasználhatja, melynek elszámolását a 2014 évi 
támogatás felhasználásáról készített beszámolóval egyidejűleg köteles 
teljesíteni, 

d. A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésőbb 2015. január 31-éig 
köteles elszámolni.  

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

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

előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal 
kötött megállapodásban, szerződésben rögzített határidőig 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. 
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III. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerződést kössön. 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: döntésről tájékoztatásra 2014. június 15., 

    megállapodás megkötésére 2014. június 30. 
 

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2014. (V. 27.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 9/2014. (II.5.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselő-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alap Községért Közalapítvány 
(címe: 7011 Alap, Fő út 164., képviselője: Kovács Attila Péter kuratóriumi elnök) (a 
továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvező elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) 330.000 Ft, azaz háromszázharmincezer forint támogatást biztosít az alábbi  célokra:  

a.a. Mezőföld Népi Együttes támogatására, „a támogatási összeget 
rendezvényszervezésre, utazásra, ruházkodásra, és az oktatók óradíjának fedezésére” 280.000 
Ft, 

a.b. Ten Dence Tánccsoport támogatására „tánccipő megvásárlása” költségeinek 
fedezésére: 30.000.Ft, 

a.c. Margaréta Nyugdíjasklub támogatására, „a támogatási összeget 
rendezvényszervezésre, utazásra, ruházkodásra, és az oktatók óradíjának fedezésére.” 
költségeinek fedezésére 20.000 Ft.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet számlájára, 
c) A támogatott a 2013. évben fel nem használt támogatás összegét 2014. évben kérelmének 
megfelelően felhasználhatja, melynek elszámolását a 2014 évi támogatás felhasználásáról 
készített beszámolóval egyidejűleg köteles teljesíteni, 
d. A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésőbb 2015. január 31-éig köteles 
elszámolni.  
II. A Képviselő-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselő-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A 
támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselő-
testület előzetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselő-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

előzetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerződésben rögzített határidőig köteles elszámolni az alábbiak szerint: 
a) szakmai, tartalmi beszámoló 
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b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 
felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerződést kössön. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: döntésről tájékoztatásra 2014. június 15. 

     megállapodás kötésére 2014. június 30 
 
 

4. TERMŐFÖLD MEGMŰVELÉSÉRE BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
A Képviselő-testület 27/2014. (IV. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0244/1 helyrajzi számú ingatlana megműveléséhez 
hasonlóan a 2013. évihez, a tervezett mezőgazdasági műveletek elvégzéséhez is 
mezőgazdasági gépek bérbevételére kér ajánlatokat. Az ajánlatok bekéréséhez a testület 
döntésének megfelelően hirdetmény került kifüggesztésre, melyben a testület által 
meghatározott szempontok is feltüntetésre kerültek.  
Az ajánlatok bekérésére kifüggesztett hirdetményre egy ajánlat érkezett bérleti szerződés 
formájában az „Arany János" Mezőgazdasági Kft-től (7011 Alap, Tavasz major 1.), akik 
tavaly is megművelték a földterületet. Megkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a bérleti szerződés 
tervezet tartalmát ismertesse.  
 
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző felolvassa a Bérleti Szerződést, ami a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, az tegye meg. A termőföldre a földalapú 
támogatását is fel tudjuk venni az idei évre. Amennyiben az elhangzottakhoz nincsen egyéb 
hozzászólás, ismertetem határozati javaslatomat. 
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes 
Lajosné polgármestert, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képező Alap település 
külterületén található 0244/1 helyrajzi számú ingatlanán 2014. évben tervezett mezőgazdasági 
műveletek elvégzéséhez a jegyzőkönyvhöz csatolt bérleti szerződés tartalma szerinti 
mezőgazdasági gépek és eszközök bérletére szerződést kössön az „Arany János” 
Mezőgazdasági Kft, melynek székhelye: 7011 Alap, Tavasz major 1., képviselője: Kocsis 
Istvánné, cégjegyzék száma: 0709-024533, adószáma: 24793485-2-07, bankszámlaszáma: 
10402946-29480982-00000000, számlavezető pénzintézete: K&H Sárbogárd). A 
szerződésben rögzített díj fedezetét valamint a termőföld megműveléséhez szükséges 
anyagköltségek beszerzési árát a Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.  
Felelős: Méhes Lajosné polgármester Határidő: azonnal Aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2014. (V. 27.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képező Alap település 
külterületén található 0244/1 helyrajzi számú ingatlanán 2014. évben tervezett mezőgazdasági 
műveletek elvégzéséhez a jegyzőkönyvhöz csatolt bérleti szerződés tartalma szerinti 
mezőgazdasági gépek és eszközök bérletére szerződést kössön az „Arany János” 
Mezőgazdasági Kft-vel, melynek székhelye: 7011 Alap, Tavasz major 1., képviselője: Kocsis 
Istvánné, cégjegyzék száma: 0709-024533, adószáma: 24793485-2-07, bankszámlaszáma: 
10402946-29480982-00000000, számlavezető pénzintézete: K&H Sárbogárd). A 
szerződésben rögzített díj fedezetét, valamint a termőföld megműveléséhez szükséges 
anyagköltségek beszerzési árát a Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester  
Határidő: azonnal 

 
5. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 

 
a.) FEJÉRVÍZ Zrt. szerződés aláírása  

 
Méhes Lajosné polgármester: 
A FEJÉRVÍZ Zrt a közműves vízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás 
fejlesztésének, bővítésének finanszírozása érdekében víziközmű-fejlesztési hozzájárulást 
szednek az önkormányzatoktól. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke a vízmű jelen 
bérleti-üzemeltetési szerződéssel érintett működési területén egységes. 
Az önkormányzatok a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást vízi közműfejlesztésre 
történő felhasználás céljából elkülönítetten tartják nyilván és a Szolgáltatóval egyeztetve 
elsősorban a főművek fejlesztésére használják fel. 
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon település víziközmű-fejlesztési 
feladataival összefüggésben használható fel, ahol a hozzájárulás megfizetésével érintett 
felhasználási hely található. 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő vízmű rendszeren nyomásfokozó szivattyúk 
csővezetékeinek cseréje 254 000 forint lenne. Kérem a képviselő-testületet, hogy a 
fővállalkozási szerződést a fentiek alapján aláírhassam. Határozati javaslatom:  
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a FEJÉRVÍZ Zrt-t, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő vízmű rendszeren a nyomásfokozó szivattyúk 
csővezetékeinek cseréjét végezze el, mely munka díját 200.000 Ft+áfa, azaz bruttó 254.000 
Ft-ban állapítja meg. Az elvégzendő munka fedezetét a FEJÉRVÍZ Zrt. által a 2014. évben 
fizetendő bérleti díj adja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester Határidő: azonnal 
Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
 
 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2014. (V. 27.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a FEJÉRVÍZ Zrt-t, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő vízmű rendszeren a nyomásfokozó szivattyúk 
csővezetékeinek cseréjét végezze el, mely munka díját 200.000 Ft+áfa, azaz bruttó 254.000 
Ft-ban állapítja meg. Az elvégzendő munka fedezetét a FEJÉRVÍZ Zrt. által fizetendő bérleti 
díj adja. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

b.) bejelentések 
 
Méhes Lajosné polgármester: 

- csütörtökön 16 órai kezdettel vándorkiállítás lesz a művelődési háznál 
- május elején a Corvinus egyetem diákjai megtervezték a falu arculatát 
- június 8.-án vasárnap kerül megrendezésre a Pünkösdi Népdalfesztivál.  

 
 
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.30 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
          Méhes Lajosné                                                 Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna 

polgármester                            jegyző 
 
 
 
 Bölcskei Jenőné                          Suplicz Attila   
       jegyzőkönyv hitelesítő                                              jegyzőkönyv hitelesítő 
 


