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Napirendi pontok 

 

1. Határozati javaslat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

2. Rendelet-tervezet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 2/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

3. Rendelet-tervezet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

4. Határozati javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

5. Határozati javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

6. Egyebek, bejelentések 

 

 

 

A 2014. augusztus 26-i Képviselő-testületi ülésen alkotott rendeletek 
Száma Címe 

9/2014.(IX. 1) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

2/2014. (II. 7.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

10/2014.(IX. 1) a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről 

 

A 2014. augusztus 26-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatok 

Száma: Címe: 
40/2014. (VIII.26.) Jegyzőkönyv-hitelesítők, jegyzőkönyv vezető és a napirendi pontok elfogadása 
41/2014. (VIII.26.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról 
42/2014. (VIII.26.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
43/2014. (VIII.26.) a helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 
44/2014. (VIII.26.) Nemzetiségi önkormányzati képviselők választására szavazatszámláló bizottság 

tagjainak megválasztása 
45/2014. (VIII.26.) Sárbogárdi Rendőrkapitányság kapitányvezetői kinevezésének támogatása 
46/2014. (VIII.26.) FEJÉRVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési terv elfogadása 
47/2014. (VIII.26.) Fekti György kérelmének helyt adása 
48/2014. (VIII.26.) Szüret felvonulás megrendezéséhez anyagi támogatás kérése 
49/2014. (VIII.26.) KEOP pályázat benyújtása 



JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 16.00 

órai kezdettel tartott rendkívüli 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 

     Nyikosné Katzenberger Erika járási hivatal részéről 

 

Igazoltan távol: Erős Gábor  települési képviselő 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli 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 Zuppon 

Andrea települési képviselőt és Salamon Lajos települési képviselőt válassza meg.  

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

Kisariné Lukács Györgyit fogadja el.  

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

meghívóval azonos tartalom szerint fogadja el. Kérem, aki fenti javaslatokkal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2014. (VIII. 26.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai rendkívüli nyílt képviselő-testületi 

ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Zuppon Andrea települési képviselőt és Salamon Lajos  

települési képviselőt választja meg. 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv 

vezetőjének Kisariné Lukács Györgyit választja meg. 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli nyílt testületi ülés napirendi 

pontjait testületi ülés meghívójában feltüntetettek szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

 

 

 



NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. HATÁROZATI JAVASLAT A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Az előterjesztést a képviselők megkapták. A képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 2/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12.§ (2) bekezdés c) 

pontja alapján a polgármester számol be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a legutóbbi jelentés és a 2014. 

július 31. között meghozott és végrehajtott határozatokról számol be. Kérem, hogy aki az 

előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2014. (VIII. 26.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést a határozat mellékletét képező tartalom szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

 

(A jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva. 1. számú melléklet.)  

 

 

2. RENDELET-TERVEZET A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI 

ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 2/2014. (II. 7.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző: 

Az előterjesztést a képviselők megkapták. A képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 2/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása a 

szövegben található pontatlanságok helyreigazítása miatt vált szükségessé. 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Köszöntöm körünkben Nyikosné Katzenberger Erika Fejér Megyei Kormányhivatal 

Sárbogárdi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesét. A Fejér Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottja megkereste az önkormányzatok polgármestereit, hogy a járási 

hivatalvezetőt állandó meghívottként szerepeltessék, illetve hívják meg a képviselő-testület 

nyilvános üléseire. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában rögzítené a 

járási hivatalvezető állandó meghívotti részvételét.  

 

 

 



Nyikosné Katzenberger Erika Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal  

hivatalvezető-helyettese: 

Köszöntöm a jelenlévő képviselő-testületi tagokat. Az együttműködés a felajánlás célja. A 

helyei közügyek intézése, az állampolgárok részére a közszolgáltatások megfelelő színvonalú 

biztosítása a helyi és területi államigazgatási szervek, valamint az önkormányzatok hatékony 

együttműködésével valósítható meg.  

 

Méhes Lajosné polgármester:   

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki képviselő-

testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezet tartalmával 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2014. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

2/2014. (II. 7.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 2. számú melléklet) 

 

 

3. RENDELET-TERVEZET A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A 

HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉRŐL 
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző:  

Az előterjesztést a képviselők megkapták. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdése felhatalmazást adott a közterületek 

elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 

házszám-megállapítás szabályozó rendeletek megalkotására. 

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára tájékoztatás kérésére a 

Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálatot indított 

arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatok ebben a témakörben alkottak-e helyi rendeletet. 

Amennyiben nem, úgy kérték, hogy a jogalkotás elmaradása miatti mulasztásos törvénysértést 

a képviselő-testületek a helyi rendelet megalkotásával küszöböljék ki. 

 

Méhes Lajosné polgármester:   

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselőket, aki képviselő-

testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezet tartalmával 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 10/2014. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről 

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 3. számú melléklet) 



 

4. HATÁROZATI JAVASLAT A KÖZÉP-DUNA VIDÉKE 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI 

MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására teszek javaslatot a 2012. 

évi CLXXXV. törvény a hulladékról rendelkezéseinek módosulása, valamint az illetékes 

Kormányhivatal javaslataira, észrevételeire figyelemmel. 

A Társulási Megállapodás módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az 

előterjesztés melléklete tartalmazza. Kérem, hogy aki a kiküldött határozati javaslatot 

elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2014. (VIII. 26.) számú határozata 

 

Az Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a tagi a Társulási Megállapodás 

módosítását az alábbi tartalommal javasolja elfogadásra. 

 

1. A Társulási Megállapodás PREAMBULUM rész hatodik bekezdésének második 

mondata a következők szerint módosul: 

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat 

szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az 

arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő 

Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 87. §-a értelmében. 

 

2.A Társulási Megállapodás I. része a következőkkel egészül ki: 

A Társulás törzskönyvi azonosító száma:592479 

 

3. A Társulási Megállapodás III. rész első bekezdése a következők szerint módosul: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában 

foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, 

működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) 

meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

 

4. A Társulási Megállapodás III. rész negyedik bekezdése a következők szerint módosul: 
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi 

törvényességi felügyelet ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező Kormányhivatalnak, 

valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel 

rendelkező Igazgatóságának. 

 

 



5. A Társulási Megállapodás IV/1. pontjának első bekezdése a következők szerint 

módosul: 

Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a hazai 

irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. (a továbbiakban Mötv.)  rendelkezéseit veszik figyelembe. 

 

6. A Társulási Megállapodás IV/2. pontjának utolsó két bekezdése IV/2.4. pont 

megjelöléssel, az első bekezdés a következők szerint módosul: 

Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó 

nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt érdekeihez igazodóan a 

kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket egységesítik, módosítják. A tagi önkormányzatok 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő 

előterjesztésekre a kézhezvételtől számított 30 napon belül tesznek észrevételt, módosító 

javaslatot, melyet írásban haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen 

határidő lejártát követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagi önkormányzatok 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi önkormányzatok 

módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől 

számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a 

Társulási Tanács elnökének megküldenek.  

7. A Társulási Megállapodás IV/3. pontjának első bekezdése a következők szerint 

módosul:  

Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak 

érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer 

működése, a közszolgáltatás megszervezése az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés 

alapján mind jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított 

legyen, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján ugyanezen törvény 

33.§, 34.§, 37.§, 44.§, 74.§ (2)-(3), 78.§ (3), 90.§ (5) és (8) bekezdésekben, a települési 

önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott szilárdhulladék-gazdálkodási 

közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a Társulásra átruházzák. 

8. A Társulási Megállapodás IV/3.2. pontjának c) bekezdése a következők szerint 

módosul: 

c) a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, 

önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban megállapított 

rendeletalkotási tárgykörben 

9. A Társulási Megállapodás IV/4 pontja két bekezdésre modosul az alábbiak szerint: 

Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés szervezeti, 

gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítják meg: 

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a tagönkormányzatok 

a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és hatáskörök ellátására hozták létre. 

A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a tagönkormányzatok 

tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében.  

 

E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a 

hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során a 



projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és az 

effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a Társulás az általa kiválasztott 

közszolgáltató(k)nak adja át.  

A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint kell 

az üzemeltetőt kiválasztani.  

 

10. A Társulási Megállapodás V. fejezet első bekezdése a következőkkel egészül ki: 
A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik. 

A Társulás szakágazati besorolása:382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei: 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatás 

 045120 Út, autópálya építése 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

053020 Szennyeződésmentesítési tevéeknységek 

061020 Lakóépület építése 

 

11. A Társulási Megállapodás V/1.a) pont első bekezdése a következők szerint módosul: 

A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a 

2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének 

meghatározása folyamán mindenkor az Mötv. 146. § (3) bekezdésben foglaltak szerint az 1. 

számú melléklet szerinti, a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszámot-arányt 

tekintik mérvadónak irányadónak, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.  

 

12. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdése a következőkkel egészül 

ki: 

Az elnök beszámolójának elfogadásáról a Társulási Tanács dönt. 

 

13. A Társulási Megállapodás V/1.d) pont első bekezdésének második mondata a 

következőkkel egészül ki: 

mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli. 

 

14. A Társulási Megállapodás V/1.f) pont második bekezdése az alábbiak szerint 

módosúl: 

A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat 

vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a Társulás vagyona és arra a Polgári 

Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel a Mötv. 

90.§ (4) bekezdésben foglalt rendelkezésekre. 

 

15. A Társulási Megállapodás V/2. pont az alábbiak szerint módosul: 

A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet, 

gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi 

vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre vonatkozó 

hatáskörök az Áht. 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban foglaltaknak megfelelően kerülnek 

meghatározásra. A Társulás által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási 

Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke. 

 



16. A Társulási Megállapodás VII/1.1. pont i) bekezdése hatályát veszti, továbbá az a), l), 

o) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének, Operatív Tanács tag, Operatív 

Tanács elnöke, Felügyelő Bizottsági tag, Felügyelő Bizottság elnöke a megválasztása, 

visszahívása, díjazásuk megállapítása, 

l. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás 

a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében. 

o. Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a kiemelt 

munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 

büntetés kiszabása) gyakorlása 

 

17. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont második és harmadik bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat két alkalommal össze kell 

hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó 

kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével 

indítványozza, ha azt a Társulási Operatív Tanács, a Felügyelő Bizottság indítványozza, 

illetve ha a törvényességi felügyeleti ellenőrzési jogkörében eljárva azt az illetékes Fejér 

Megyei Kormányhivatal kezdeményezi. 

 

A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és  két elnökhelyetteseket 

választ. A Társulási Tanács az elnökhelyettesek megválasztásával egyidőben határozattal 

dönt az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes személyéről. A Társulás érintett 

tisztségviselőinek megbízatása határozatlan időre szól.  

 

18. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont negyedik bekezdés második mondata az 

alábbiak szerint módosul: 

A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel megbízott 

elnökhelyettes elnökhelyettesek bármelyike hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően 

legalább 15 nappal korábban. 

 

19. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont hetedik bekezdés második és harmadik 

mondata az alábbiak szerint módosul: 

 Ezen személyek az elnök meghívása alapján az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz 

hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási Tanács ülésén a 

munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője valamint a Projekt 

Irodavezető tanácskozási joggal veszhet részt. 

20. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés negyedik kis 

bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 

A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., i., m. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban 

résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. 

 

21. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdésének b.,f.,g.,m. pontjai 

hatályukat vesztik,  a j., o. pontok az alábbiak szerint módosulnak: 

j. gondoskodik a pályázatok benyújtjaásáról a pályázatot a KA Közreműködő 

Szervezethez  

o. a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok 

gyakorlása. 

p.  



22. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont második bekezdése az alábbiakkal egészül 

ki: 

- önkormányzati képviselői mandátumának elvesztésével. 

23. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont hatodik és nyolcadik bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

Az elnök lemondása esetén az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes 

elnökhelyettesek kötelesek az új elnök személyének megválasztásáig az elnök megbízatásával 

járó feladatokat ellátni, kötelesek a lemondástól számított 15 napon belül a Társulási Tanács 

ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából.  

 

A Társulás elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve az elnök akadályoztatása esetén 

teljes jogkörrel az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes Társulási Tanács  

meghatározott soros váltásban helyettesítik. A Társulási Tanács elnökének és az általános 

helyettesítéssel megbízott elnökhelyettesnek egyidejű akadályoztatása esetén az elnököt teljes 

jogkörrel az általános helyettesítési joggal nem rendelkező elnökhelyettes helyettesíti. 

Mindhárom tisztségviselő egyidejű akadályoztatása esetén az elnök jogkörében a korelnök jár 

el.  

 

24. A Társulási Megállapodás VII/2. pont harmadik bekezdése a következővel egészül 

ki: 

és a Projekt Irodavezető. 

 

25. A Társulási Megállapodás VII/2. pont negyedik bekezdése első mondata az alábbiak 

szerint módosul: 

A Társulási Operatív Tanács üléseit az Operatív Tanács elnöke hívja össze. 

 

26. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése első mondata az alábbiak 

szerint módosul: 

A Projekt Iroda az Áht. államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3) bekezdés e) 

pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. 

 

27. A Társulási Megállapodás VII/3. pont harmadik bekezdése negyedik mondata az 

alábbiak szerint módosul: 

A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás 

Tanácsának elnöke gyakorolja.   

 

28. A Társulási Megállapodás VII/3. pont a „Társulás működésével összefüggő 

tevékenységek „ elnevezésű felsorolás első mondata az alábbiak szerint módosul: 

Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak, 

felügyeleti szerveknek és a munkaszervezetnek a projektekről, 

 

29. A Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdése első és harmadik 

mondata az alábbiak szerint módosul: 

A Felügyelő Bizottság üléseit az Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze.  

Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt Irodavezető. 

 

30. A Társulási Megállapodás VII/4. pont „ Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre” 

elnevezésű felsorolás b),c),g),h) ponjai az alábbiak szerint módosulnak: 

b) megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési 

javaslatát, éves költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról készült féléves és 



éves beszámolóját tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő 

valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való 

megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára; 

c) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, 

bankszámláját, pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati 

fegyelem érvényesítését megvizsgálni; 

g) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 

megalapozottságát 

h) ellenőrzi a tagok tájékoztatását, figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek 

alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, 

értékeli az azt előidéző okokat 

 

31. A Társulási Megállapodás VII/5. pont  második bekezdés harmadik ponja az 

alábbiak szerint módosul: 

A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, az Operatív Tanács valamint a Felügyelő Bizottság 

munkájának segítése, 

 

32. A Társulási Megállapodás VIII. fejezet első bekezdés  második mondata az alábbiak 

szerint módosul: 

Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét re az elnökhelyettes jogosult a 

Társulás elnökének helyettesítésére vonatkozó szabályok szerint kell ellátni. 

 

33. A Társulási Megállapodás XI/1. pont második, negyedik és nyolcadik bekezdésében 

foglaltak hatályukat vesztik, a harmamadik bekezdés  első mondataaz alábbiak szerint 

módosul: 

A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával 

valamint a harmadik negyedév utolsó napjával - december 31-i hatállyal - lehet. 

 

34. A Társulási Megállapodás XI/1. pont ötödik bekezdése a következőkkel egészül ki: 

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony 

kiválással mindaddig, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem 

rendezi, továbbá ha a Társulás, mint kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező 

üzemeltetési, fenntartási időtartam le jártának napjáig. 

 

35. A Társulási Megállapodás XI/2. pont harmadik bekezdéssel egészül ki az alábbiak 

szerint: 

Lényeges kötelezettségszegésnek minősül a Tag részéről a Társulási Megállapodás IV/2. 

pontja alatt meghatározott tagi kötelezettségek nem teljesítése, fejlesztési-, működési 

hozzájárulás nem fizetése.  

 

36. A Társulási Megállapodás XI/3. pont első és második bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

A Társuláshoz történő való csatlakozásthoz  a Társulási Tanács javaslata alapján hagyja jóvá, 

a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 

hozzájáruló határozata alapján kerülhet sor, kizárólag azon önkormányzatok képviselő-

testületei számára, amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása 

érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már 

létrejött, illetve az kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve 

teljes egészében kötelezőnek ismerik el.   

 



A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-

testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata 

szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó 

Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési 

hozzájárulást biztosítja. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. 

napjával lehet. 

 

37. A Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdés első mondata az alábbiak 

szerint módosul: 

Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, 

valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából 

jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a 

hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, 

valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől, azaz 2006. évtől számítottan, az 

éves működési hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő megfizetését. 

 

38. A Társulási Megállapodás XI/3. pont negyedik bekezdése hatályát veszti. 

 

39. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hatodik bekezdés utolsó mondata az alábbiak 

szerint módosul: 

Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Mötv. és az Áht. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az irányadó. 

 

40. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hetedik bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott a Társulás tagjai által 

átruházott feladatokat 2010. április 1. naptól látja el. 

 

41. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet kilendecik  bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

A fentiek szerint ezen szerződést – a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok 10 170 

eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Az eredeti példányokból 5 példány a 

munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal irattárában, 5 példány a Projekt 

Iroda irattárában helyezendő el, melyek hivatalos célra felhasználhatók. Mindegyik szervezet 

2-2 eredeti példányt köteles az irattárában megőrizni. A Társulás tagjai az eredeti példány 

Társulási Tanács elnöke által hitelesített másolatát őrzik saját irattárukban. 

 

42. A Társulási Megállapodás 5. számú melléklete hatályát veszti. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. HATÁROZATI JAVASLAT A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAINAK 

MEGVÁLASZTÁSÁRA 
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző: 

A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választását. A helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása, eljárási határidőinek és 

határnapjainak megállapítása szerint a helyi választási bizottság választott tagjait és szükséges 

számban a póttagot 2014. augusztus 31.-ig kell megválasztani.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) részletesen 

szabályozza a helyi választási bizottságok megválasztásának módját. 

A Ve. 14. § (4) bekezdése kimondja, hogy a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi 

választási bizottság legalább három tagból áll. A választási bizottság választott és megbízott 

tagokból áll. 

A Ve. 37. § (1) A választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy megbízását 

követő öt napon belül, a szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást 

megelőző második napon esküt vagy fogadalmat tesz. A helyi választási bizottság tagja és 

póttagja a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 

törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat. 

A fentiek alapján a helyi választási bizottság tagjainak javaslom 

Nagy Györgyné Alap, Fő utca 263/a, 

Zsobrák János Alap, Dózsa György utca 40/a, 

Pekarek Istvánné Alap, Fő utca 83., 

póttagjainak 

Morvai Attiláné Alap, Fő utca 155., 

Zsobrák Krisztián, Alap, Dózsa György u. 40/a. 

szám alatti lakosokat. 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Kérem, hogy aki a Helyi Választási Bizottság tagjaival, és póttagjával az elhangzott javaslat 

szerint egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2014. (VIII. 26.) számú határozata 

 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „választási eljárásról” szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23.§-a alapján a Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi személyeket 

választja meg: 

Tag:  Nagy Györgyné Alap, Fő utca 263/a, 

  Zsobrák János Alap, Dózsa György utca 40/a, 

  Pekarek Istvánné Alap, Fő utca 83., 

Póttag:  Morvai Attiláné Alap, Fő utca 155., 

  Zsobrák Krisztián, Alap, Dózsa György u. 40/a. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 



6. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 

a.) Nemzetiségi önkormányzati képviselők választására szavazatszámláló bizottság 

megválasztása  

 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző:  

A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választását, melyen működő szavazatszámláló bizottságot és 

szükséges számban a póttagokat 2014. augusztus 31.-ig kell megválasztani. 

A fentiek alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők szavazatszámláló bizottság 

tagjainak javaslom: 

Pribékné Szikszai Hajnalka Fő út 215. 

Borosné Szántó Judit Dózsa György utca 6.  

Körmendi Krisztina Katalin Dózsa György utca 35. 

Márkus Krisztina Bocskai utca 16. 

Csősz Anita Honvéd utca 47/b. 

póttagjainak  

Csanádi Bernadett Kossuth Lajos utca 52/a, 

Kőfejű László Mihályné Fő út 156/a. száma alatti lakosokat. 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Kérem, hogy aki nemzetiségi önkormányzati képviselők szavazatszámláló bizottság tagjaival 

és póttagjával az elhangzott javaslat szerint egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2014. (VIII. 26.) számú határozata 

 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „választási eljárásról” szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23.§-a alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők szavazatszámláló  

bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

 

Tag:  Pribékné Szikszai Hajnalka Fő út 215. 

Borosné Szántó Judit Dózsa György utca 6.  

Körmendi Krisztina Katalin Dózsa György utca 35. 

Márkus Krisztina Bocskai utca 16. 

Csősz Anita Honvéd utca 47/b. 

Póttag: Csanádi Bernadett Kossuth Lajos utca 52/a, 

Kőfejű László Mihályné Fő út 156/a. száma alatti lakosokat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

 

 

 

 

 



b.) Sárbogárdi Rendőrkapitányság kapitányvezetői kinevezése  

 

Méhes Lajosné polgármester:  

A Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányságról érkezett egy megkeresés azzal kapcsolatban, hogy a 

jelenleg megbízott kapitányságvezető, Budavári Árpád rendőr ezredes urat a megyei 

főkapitány úr 2014. augusztus 6. -i hatállyal kívánja kinevezni. Kéri, hogy a képviselő-testület 

véleményéről írásban tájékoztassa a polgármester. (A polgármester felolvasta a szakmai 

életutat tartalmazó levelet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Határozati javaslatom: Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Budavári 

Árpád rendőr ezredes úr személyére vonatkozó, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitány 

Sárbogárdi Rendőrkapitányság kapitányvezetői beosztásának betöltésével kapcsolatban írott 

levelének tartalmát; és hivatkozással a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §. (2) 

bekezdésére alábbi véleményét nyilvánítja: 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Budavári Árpád r. őrnagy Sárbogárdi 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetővé történő kinevezését 2014. augusztus 6.-i hatállyal 

támogatja. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a megyei rendőrkapitányt értesítse. 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester Határidő: azonnal. 

Kérem, hogy Budavári Árpád r. ezredes úr kinevezésével egyetért, az kézfelemeléssel 

szavazzon.  

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2014. (VIII. 26.) számú határozata 

 

Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Budavári Árpád rendőr ezredes 

úr személyére vonatkozó, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitány Sárbogárdi Rendőrkapitányság 

kapitányvezetői beosztásának betöltésével kapcsolatban írott levelének tartalmát, és 

hivatkozással a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §. (2) bekezdésére alábbi 

véleményét nyilvánítja: 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Budavári Árpád r. őrnagy Sárbogárdi 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetővé történő kinevezését 2014. augusztus 6.-i hatállyal 

támogatja. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a megyei rendőrkapitányt értesítse. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester  

Határidő: azonnal 

 

(A szakmai életútról szóló tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva. 4. számú melléklet.) 

 

 

c.) Fejérvíz Zrt. által előterjesztett gördülő fejlesztési terv 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a 

rendelkezik arról, hogy a vízi közmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében vízi 

közmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges 

végezni. A Gördülő Fejlesztési Terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási 



terv. Bérüzemeltetéses mód esetén a felújítási, pótlási és a beruházási tervet az ellátásért 

felelősök készítik el. A GFT-t a vízi közmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) 2014. szeptember 15-ig 

szükséges a szolgáltató írásbeli véleményével együtt az ellátásért felelősöknek, ellátásért 

felelősök nevében eljárónak jóváhagyásra benyújtani. 

A FEJÉR VÍZ ZRt. elkészítette az Alap Község Önkormányzatának vízi közmű rendszer 

2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő tételek javaslatát a vízi közmű 

szolgáltatás szinten tartása, illetve javítása érdekében. 

A GFT I. és II. ütemében javasolt programban felsorolja mindazon szükséges felújításokat, 

pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan 

működéséhez. 

A III. ütemben azok a feladatok vannak felsorolva, melyek rendszer hosszú távú felújításához, 

pótlásához, fejlesztéséhez szükségesek. A FEJÉRVÍZ ZRt. a programban feltüntetett 

felújítási, pótlási munkákat az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljárók által 

történő elfogadása, megrendelése és a MEKH jóváhagyása mellett tudja ütemezetten 

megvalósítani. Ezen munkák forrása a díjban szereplő használati díj. Az önkormányzati 

feladatú fejlesztését forrása a használati díj felújítási és pótlási feladatokra fel nem használt 

része, vízi közműfejlesztési hozzájárulás, fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközök, 

költségvetési támogatások, pályázaton elnyert támogatás, esetleges kölcsön, kötvény. 

Fentiek alapján javasolom a tisztelt képviselők testületnek az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős nevében eljáró 

képviselőtestület, a melléklet szerinti Alap vízi közmű rendszer 2015-2029. évi GFT felújítási 

és pótlási tervét elfogadja.  

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős nevében eljáró 

képviselő testület a melléklet szerinti Alap vízi közmű rendszer 2015-2029. évi GFT 

beruházási tervét elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az 

elfogadott GFT beruházási tervet FEJÉRVÍZ ZRt. véleményezésével a MEKFl-hez 2014. 

szeptember 15-ig jóváhagyásra benyújtsa. Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Határidő: 

azonnal. Kérem, hogy, a Fejérvíz Zrt. vízi közmű rendszer 2015-2029. évi GFT felújítási és 

pótlási tervét elfogadja az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2014. (VIII. 26.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős nevében eljáró 

képviselőtestület, a melléklet szerinti Alap vízi közmű rendszer 2015-2029. évi GFT felújítási 

és pótlási tervét elfogadja.  

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős nevében eljáró 

képviselő testület a melléklet szerinti Alap vízi közmű rendszer 2015-2029. évi GFT 

beruházási tervét elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az 

elfogadott GFT beruházási tervet FEJÉRVÍZ ZRt. véleményezésével a MEKFl-hez 2014. 

szeptember 15-ig jóváhagyásra benyújtsa. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester  

Határidő: azonnal 



d.) Fekti György kérelme 

 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző: 

Fekti György az elmúlt időszakban telket vásárolt az önkormányzattól, melyre szeretne egy 

üzemet építeni, ehhez szükséges az önkormányzat által kiadott határozat. 

 

Határozati javaslatom: Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fekti György 7011 

Alap, Vörösmarty u. 1/b. szám alatti lakosnak az Alap, Fő utca 63. szám alatti, alapi 768/5 

helyrajzi számú belterületi ingatlanának beépítésével kapcsolatos kérelmét megtárgyalva úgy 

dönt, hogy kérelmének helyt ad, és a vonatkozó rendelet következő módosításakor jelen 

határozatban foglalt eltéréseket beépíti: 

1. Az előkert legkisebb mélységét az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell megállapítani. 

2. A beépítettség legnagyobb mértéke 20%. 

3. A zöldfelületi fedettség legkisebb mértéke 40%. 

4. Az épületek építménymagasságának felső értéke 7,5 méter. 

5. Az épületek tetőformáira nem állapít meg szabályozást. 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester Határidő: azonnal 

Kérem, hogy, a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2014. (VIII. 26.) számú határozata 

 

Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fekti György 7011 Alap, Vörösmarty u. 1/b. 

szám alatti lakosnak az Alap, Fő utca 63. szám alatti, alapi 768/5 helyrajzi számú belterületi 

ingatlanának beépítésével kapcsolatos kérelmét megtárgyalva úgy dönt, hogy kérelmének 

helyt ad, és a vonatkozó rendelet következő módosításakor jelen határozatban foglalt 

eltéréseket beépíti: 

 

1. Az előkert legkisebb mélységét az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell megállapítani. 

2. A beépítettség legnagyobb mértéke 20%. 

3. A zöldfelületi fedettség legkisebb mértéke 40%. 

4. Az épületek építménymagasságának felső értéke 7,5 méter. 

5. Az épületek tetőformáira nem állapít meg szabályozást. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

e.) Szüreti felvonulás támogatása 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az előző évek hagyományának megfelelően 

megrendezésre került a szüreti felvonulás települési rendezvényként, Szabó János és családja 

közreműködésével 2014. szeptember 27-én. A rendezvényre 130 ezer forint kérnek ruha 

varratására, díszítésre. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendezvény bekerülési költségét 

jóváhagyni szíveskedjék.  



 

Zuppon Andrea képviselő:  

Aki beöltözik, az egy jelképes összeget fizessen.  

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Lassan húsz éve, hogy minden évben megrendezik a felvonulást. Eddig nem kértek pénzt. Ha 

fizetni kell a ruháért, akkor nem fog beöltözni senki. Javasolnám, hogy a belépőből és a 

tombola eladásából származó összeget ne ruha varratásása fordítsák, hanem az egyéb 

költségeket fedezzék belőle. Javaslom, hogy ha még felmerül egyéb költség, azt támogassa a 

képviselő-testület.  

Fentiek alapján javasolom a tisztelt képviselők testületnek az alábbi határozati javaslat 

elfogadását.  

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 27. napján 

megrendezésre kerülő szüreti felvonuláshoz támogatást nyújt a bevételek által nem fedezett 

kiadások erejéig úgy, hogy az összeg bevételt a kiadások fedezetére kell fordítani. Felelős: 

Méhes Lajosné, Határidő: azonnal. 

Kérem, hogy, a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2014. (VIII. 26.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 27. napján 

megrendezésre kerülő szüreti felvonuláshoz támogatást nyújt a bevételek által nem fedezett 

kiadások erejéig úgy, hogy az összes bevételt a kiadások fedezetére kell fordítani. 

 

Felelős: Méhes Lajosné 

Határidő: azonnal. 

 

 

f.) Tájékoztatás a KEOP pályázattal kapcsolatban  

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy megjelent az Új Széchényi Terv keretében a KEOP 

pályázat. Az Új Széchenyi Terv jelen pályázatának általános célja a környezetünket kevésbé 

terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon 

alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás 

csökkentése. 

Kiemelt célkitűzés a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek 

egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a 

környezet harmonikus viszonyának kialakítása. 

Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve a hálózathoz való 

csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének költségei, külön mérő-és 

szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése, a havi villamosenergia-fogyasztási 

adatokat rögzítő mérőeszköz beszerzése és felszerelése. 

Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az 

inverter kimeneti részéig)! Elszámolhatóak a szabályozáshoz és méréshez szükséges 

eszközök. 



Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – 

ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek 

elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő 

technológiáknak az épületek energia-felhasználásához kapcsolódó kiépítését: 

- sziget üzemű napelemes rendszerek 

- hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek. 

Fentiek alapján javasolom a tisztelt képviselők testületnek az alábbi határozati javaslat 

elfogadását.  

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 2014-4.10.0-N azonosító 

számú energetikai korszerűsítési beruházás megvalósítására pályázatot nyújt be. 

Határidő: azonnal, Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Kérem, hogy, a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2014. (VIII. 26.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 2014-4.10.0-N azonosító 

számú energetikai korszerűsítési beruházás megvalósítására pályázatot nyújt be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy befejeződött az óvodai felújítás. Szeptember 

11.-én az projektzáró ünnepséget szervezünk, melyre mindenkit szeretettel meghívok.  

A START mintaprogram keretében elindult a KÖZUTAS projekt 10 fővel. 

A Fejér Megyei Vízügyi Igazgatóság 16 főt foglalkoztatott a településünkön, ahol az árkok 

kipucolása, rendbetétele megtörtént.  

A diákmunka keretében 15 fő fiatal lett foglalkoztatva.  

 

 

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

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17.45 órakor bezárta. 

 

K. m. f.  

 

 

 

Méhes Lajosné                                                 Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna 

          polgármester                         jegyző 

 

 

 

  Zuppon Andrea       Salamon Lajos 

jegyzőkönyv hitelesítő                                             jegyzőkönyv hitelesítő 


