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7011 Alap, Dózsa György u. 31.
 25/221-102,  25/220-370  titkar.aphiv@invitel.hu

JEGYZŐKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2009. FEBRUÁR 11-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Napirendi pontok:
1.

„Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetésének véleményezése,
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal maghívott: Tóth Ervin Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
munkaszervezetének vezetője
2. Javaslat az élelmezési norma megállapítására, étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
rendelettervezet előterjesztése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Pekarek Istvánné
intézményvezető, Csősz Károlyné élelmezésvezető
3. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
4. Önkormányzat gazdasági programjának áttekintése, időarányos alakulása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
5. Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2009.
évi költségvetésének megállapításáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
6. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésén előterjesztése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Katona Attiláné
gazdasági főelőadó, Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
7. Alapi Óvoda vezetőjének beszámolója az intézmény nevelési szakmai munkájáról, társulási
tapasztalatairól
Előterjesztő: Pekarek Istvánné intézményvezető
8. Cecei Általános Iskola Tagiskolája Alapi Általános Iskola vezetője beszámolója az intézmény nevelési
szakmai munkájáról, társulási tapasztalatairól
Előterjesztő: Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető
Tanácskozási joggal meghívott: Ráczné Pinczési Julianna Cecei Általános Iskola intézményvezetője
9. Hulladékszállítási közszolgáltatási díjkedvezmény feltételeinek megállapítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
10. Alap Község Képviselő-testület „A luxusadóról” szóló 6/2006. (IV. 1.) számú rendelet hatályon kívül
helyezése
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
12. Egyebek, bejelentések
Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
Alap község Önkormányzat 1/2009. (II. 16.) rendelete Az étkezési térítési díjak megállapításáról
Alap község Önkormányzat 2/2009. (II. 16.) rendelete A lakbérek megállapításáról
Alap község Önkormányzat 3/2009. (II. 16.) rendelete „A luxusadóról” szóló 6/2006. (IV. 1.) számú rendelet
hatályon kívül helyezéséről
3/2009. (II. 11.) számú határozat: Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi
költségvetésének elfogadásra javasolása
4/2009. (II. 11.) számú határozat: 2009. március 1-jétől az Alapi Óvoda konyháján biztosított étkezések
normája
5/2009. (II. 11.) számú határozat: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díja – javaslat elutasítása
6/2009. (II. 11.) számú határozat: Önkormányzat gazdasági programjának áttekintése
{folytatás a következő oldalon}
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7/2009. (II. 11.) számú határozat: Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
költségvetésének véleményezése
8/2009. (II. 11.) számú határozat: Önkormányzat 2009. évi költségvetésére előterjesztett rendelettervezet
tekintetében módosító javaslat
9/2009. (II. 11.) számú határozat: Önkormányzat 2009. évi költségvetésére előterjesztett rendelettervezet
tekintetében módosító javaslat
10/2009. (II. 11.) számú határozat: Önkormányzat 2009. évi költségvetésére előterjesztett rendelettervezet
tekintetében módosító javaslat
11/2009. (II. 11.) számú határozat: Önkormányzat 2009. évi költségvetésére előterjesztett rendelettervezet
tekintetében módosító javaslat
12/2009. (II. 11.) számú határozat: Bölcsődei csoport kialakítása – felhatalmazás előkészítő munkák megkezd.
13/2009. (II. 11.) számú határozat: Alapi Óvoda szakmai munkájáról szóló tájékoztató elfogadása
14/2009. (II. 11.) számú határozat: Alapi Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása
15/2009. (II. 11.) számú határozat: Cecei Általános Iskola Tagiskolájának az Alapi Általános Iskolának a
szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadása
16/2009. (II. 11.) számú határozat: Hulladékszállítási díjkedvezmény feltételeinek megállapítása – döntés
elnapolása
17/2009. (II. 11.) számú határozat: Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-én 17.35 órai
kezdettel tartott soron következő nyilvános üléséről
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme Alap, Dózsa György u. 31.
Jelen vannak:

Méhes Lajosné
Alpek János
Erős István
Bölcskei Jenőné
Erős Gábor
Horváth József
Salamon Lajos
Szabó János
Szopori György
Zuppon Andrea

polgármester
alpolgármester

települési képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak:
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Katona Attiláné pénzügyi főelőadó
Csőgörné Csősz Éva pénzügyi főelőadó
Tóth Ervin Sárbogárdi Kistérség Iroda vezetője
Bauerné Kaszás Veronika Cecei Iskola Alapi Tagiskolájának vezetője,
Pekarek Istvánné Alapi Óvoda vezetője,
Csősz Károlyné élelmezésvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési
képviselő közül 10 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Salamon Lajos és Erős Gábor
képviselőket javasolja.
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Salamon Lajos és Erős Gábor
képviselőt 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta.
Méhes Lajosné polgármester:
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyi
javasolja.
A Képviselő-testület az ülésről készülő jegyzőkönyv-vezető személyét – Kisariné Lukács
Györgyit külön határozathozatal nélkül – 10 igen szavazattal elfogadta.
Méhes Lajosné polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére,
figyelembevételével.

a

meghívóban

szereplő

napirendi

pontok
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A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat – külön határozathozatal
nélkül - 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint
elfogadta:
Napirendi pontok:
1. „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi
költségvetésének véleményezése, Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal maghívott: Tóth Ervin Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
munkaszervezetének vezetője
2. Javaslat az élelmezési norma megállapítására, étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló rendelettervezet előterjesztése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Pekarek Istvánné intézményvezető, Csősz Károlyné élelmezésvezető
3. Javaslat az önkormányzati tulajdonban
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

lévő

ingatlanok

bérleti

díjának

4. Önkormányzat gazdasági programjának áttekintése, időarányos alakulása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
5. Véleménynyilvánítás
Cece-Alap-Sáregres-Vajta
Általános
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének megállapításáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Iskolai

6. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetés előterjesztése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Katona Attiláné gazdasági főelőadó, Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
7. Alapi Óvoda vezetőjének beszámolója az intézmény nevelési szakmai munkájáról,
társulási tapasztalatairól
Előterjesztő: Pekarek Istvánné intézményvezető
8. Cecei Általános Iskola Tagiskolája Alapi Általános Iskola vezetője beszámolója az
intézmény nevelési szakmai munkájáról, társulási tapasztalatairól
Előterjesztő: Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető
Tanácskozási joggal meghívott: Ráczné Pinczési Julianna Cecei Általános Iskola
intézményvezetője
9. Hulladékszállítási közszolgáltatási díjkedvezmény feltételeinek megállapítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
10. Alap Község Képviselő-testület „A luxusadóról” szóló 6/2006. (IV. 1.) számú
rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
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11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
12. Egyebek, bejelentések

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. „HÁLÓ” DÉL-MEZŐFÖLDI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal maghívott: Tóth Ervin Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
munkaszervezetének vezetője
Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszönti Tóth Ervint, a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
munkaszervezetének vezetőjét, és felkéri, hogy szóban egészítse ki a „Háló” költségvetését,
amit a képviselő-testületi tagok megkaptak.
Tóth Ervin Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője:
Megköszöni a lehetőséget, hogy a képviselő-testületi ülésen részt vehet. Elmondja, hogy
közel egy éve alakult meg a „Háló” amit 7 önkormányzat működtet. Tavaly nyár elején volt a
költségvetés véleményezése. Azokat a normatívákat, amiket igényeltek gyakorlatilag
megkapták. A költségvetési koncepció körülbelül 103 000 ezer forint. Az alap normatíva, a
térítési díjak és támogatások, és az önkormányzatok hozzájárulása adja ki a Háló
költségvetését. A „Hálóban” működik a gyermekjóléti alapszolgáltatás, családsegítés, házi
segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, s mostantól működik a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Nagyon elhúzódott az utóbbi ellátás beüzemelése és a
papírok beszerzése. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál viszonylag kevés a hívás. Éves
szinten 20-25 ember aki segítséget kér. A térítési díjaknál meg kelet állapítani egy intézményi
térítési díjat. Az elmúlt évit nem tudták alapul venni. Reális költségvetést nem tudtak
készíteni, a 2009-es költségvetés terv adatok szerint készült el. Ha az adatok sokat változnak,
akkor a térítési díjat évközben módosítani kell. Ez lehet úgy is, hogy csökkentik, de emelhetik
is a díjat.
Horváth József képviselő:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál nincs fő betervezve. Ki tart készenlétet?
Tóth Ervin Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője:
Elmondja, hogy az engedélyező hatóság 3 főt javasolt. A „Háló” ragaszkodott hozzá, hogy
azok közül kerüljenek ki az emberek, akik ebben a rendszerben dolgoznak. A segítségnyújtást
kérő személy hívása diszpécseren keresztül a megadott készenléti személyt riasztja. Így új
státuszt nem kell beállítani, a teljes díjazáson felül készenléti díjat kapnak.
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Horváth József képviselő:
A szociális étkezésnél egy étkezés 424.-Ft, a tavalyi sem lehetett így, nem hogy az idei, jó ez
így?
Csősz Károlyné, Pekarek Istvánné megérkezetek a tárgyaló terembe 17.45 perckor.
Tóth Ervin Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője:
Valóban 424.-Ft. Az a probléma, hogy tavaly minden egyes önkormányzat azt vette át, azt
vitte tovább, amibe került az étkezése. Alapon az önkormányzat működtette az óvoda
konyháját, ezt számlázták le. A nyersanyag költsége, plussz 80% rezsi, plussz ÁFA így jön ki
a 650.-Ft-os ebéd. Az idén nem tudják ezt megfizetni. 425.-Ft+ÁFÁ-t tud a „Háló” a
költségvetésébe betervezni. Terveik szerint, míg minden önkormányzat el nem fogadja az
ajánlatot ez év március végéig, nem változtatnak; de utána már az előbbi étkezési térítési díjjal
fognak dolgozni. Ha Alap ennyi pénzért nem adja az ebédet, akkor 650.-Ft-ért nem kell az
óvodában készült ebéd, ezt az összeget felvállalni nem tudják, így kénytelenek lesznek a
szolgáltatást máshonnan igénybe venni, azonban három hónapot a kistérség kifizet. Belső
ellenőrök fognak érkezni az önkormányzathoz, és a díjakat is felül fogják vizsgálni.
Horváth József képviselő:
Az óvoda költségvetésénél az ebéd kiszállítása 160.-Ft, a kistérségnél pedig 180.-Ft. Miből
adódik a különbözet?
Tóth Ervin Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője:
Nem tudják szétbontani. Nyugdíjkategóriákat kellet létrehozni, hiszen a költségvetési törvény
is differenciál. Összesen annyi térítési díjat fizetnek be, hogy 0-ra kivigye. Az önkormányzat
adhat engedményeket az időskorúaknak, de a különbözetet a kistérségnek meg kell térítenie.
Horváth József képviselő:
Véleménye szerint a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi
költségvetésének véleményezést a képviselő-testület javasolja, ne elfogadja.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot oly módon elfogadja, hogy a Háló
Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetésének tervezetét a
Képviselő-testület megismerte és azt előterjesztés szerinti tartalommal 103.254 ezer forint
kiadási valamint bevételi főösszeggel elfogadásra javasolja, szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 3/2009. (II. 11.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a Háló Dél-Mezőföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetésének tervezetét megismerte és azt
előterjesztés szerinti tartalommal 103.254.000 Ft kiadási főösszeggel valamint
103.254.000 Ft bevételi főösszeggel elfogadásra javasolja.
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a Kistérségi Irodát
értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
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Határidő: azonnal
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület a
határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.

2. JAVASLAT AZ ÉLELMEZÉSI NORMA MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, ÉTKEZÉSI
TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET
ELŐTERJESZTÉSE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Pekarek Istvánné intézményvezető, Csősz Károlyné élelmezésvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Köszönti az első napirendi pont közben érkezőket.
Napirendi pont keretében az Alapi Óvoda konyháján biztosított étkezések normáját szükséges
a Képviselő-testületnek határozati formában megállapítani, míg az előterjesztett
rendelettervezet a gyermekétkeztetés és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) térítési díjainak
megállapítására tesz javaslatot. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezésvezető által kidolgozott nyersanyagnorma ÁFÁ-val növelt összege, míg a házi
segítségnyújtásnál a Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által tervezett
térítési díjak kerültek beépítésre.
Felkéri Csősz Károlyné élelmezésvezetőt, hogy az írásos előterjesztését esetlegesen szóban
egészítse ki.
Alpek János alpolgármester:
Megkérdezi, hogy idén is annyit kell változtatni a térítési díj megállapításán mint tavaly?
Csősz Károlyné élelmezésvezető:
Elmondja, hogy a tavalyi évben az ÁFA miatt sok gondjuk volt, nagyon megkeverte őket.
Nagyon fals dolgok jöttek ki. Az idei éven is elképzelhető, hogy a beharangozott ÁFA miatt
kell majd a térítési díjakon változtatni.
Horváth József képviselő:
Tavaly is gondot jelentetT az óvodai dolgozók étkezése. Az étkezési utalvány nem fedi le azt,
amit a dolgozóknak biztosítanak. A normatívát miért nem lehet az iskolai ellátás szintjére
hozni? Valakinek a számlát be fogják nyújtani, feltételezi, hogy az önkormányzat lesz az.
Csősz Károlyné élelmezésvezető:
Az elmúlt évben az ÁFA kikerült, most az óvodai étkezés esetén 280.-Ft a térítési díj egy
napra. Szerinte ne változtassanak, maradjon minden így.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy – konzultálva Tóth Ervin úrral – az előterjesztett
rendelettervezetben a szolgáltatások ÁFA vonzata nem helyesen került feltüntetésre a házi
segítségnyújtás valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén. Erre való tekintettel
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kéri, hogy az előterjesztett rendelettervezetet az alábbi módosítással fogadja el a Képviselőtestület: A rendelettervezet 2.§. (3) bekezdésének tartalmát alábbiak szerint kéri elfogadni: „A
szociális étkeztetés térítési díjai ÁFÁ-t tartalmaznak, mert a szolgáltatás nyújtás adóköteles.”
A rendelettervezet 2.§. kiegészülne (4) bekezdéssel alábbi tartalommal: „A házi
segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja nem ÁFA köteles
szolgáltatás.”
Alpek János alpolgármester:
Javasolja, hogy a rendelet így legyen kiegészítve.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki az Alapi Óvoda konyháján biztosított étkezések normáját tartalmazó határozati
javaslatot elfogadja, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 4/2009. (II. 11.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. március 1-jétől az Alapi Óvoda
konyháján biztosított étkezések normáját az alábbiak szerint határozza meg:
a) óvoda napi háromszori étkezés
259.-Ft
- tízórai
42.-Ft
- ebéd
175.-Ft
- uzsonna
42.-Ft
b) napközi napi háromszori étkezés
341.-Ft
- tízórai
57.-Ft
- ebéd
227.-Ft
- uzsonna
57.-Ft
c) menza (ebéd)
227.-Ft
d) szociális alapszolgáltatás
214.-Ft
e) óvodai dolgozók (tízórai + ebéd)
217.-Ft
f) felnőtt étkezés (hivatali, iskola dolgozók, vendég) 232.-Ft
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: azonnal
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület a
határozati javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki az előterjesztett rendelettervezetet elhangzott módosítási javaslattal – a
rendelettervezet 2.§. (3) bekezdésének tartalmát azzal, hogy: „A szociális étkeztetés térítési
díjai ÁFÁ-t tartalmaznak, mert a szolgáltatás nyújtás adóköteles.” A rendelettervezet 2.§. (4)
bekezdését alábbi tartalommal: „A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás térítési díja nem ÁFA köteles szolgáltatás.” – elfogadja, kézfenntartással
szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi rendeletet alkotta:
Alap község Önkormányzat
1/2009. (II. 16.) rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület az
étkezési térítési díjak megállapításáról 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett rendeletet alkotott.

Tóth Ervin Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője
megköszönve a részvételt távozik az ülésteremből.

3. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLANOK
BÉRLETI DÍJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Költségvetést megelőző megbeszélésen szó esett arról, hogy az önkormányzati tulajdonú
lakások bérleti díjának emelésére esetlegesen kerüljön sor. A lakások bérleti díja jelenleg 75
Ft/m2, melyből származó bevétel az önkormányzat részére havonta (valamennyi lakás
bérbeadását feltételezve): 41.925 Ft.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A rendelettervezet a bérleti díjak tekintetében két alternatívát tartalmaz: 100 Ft/m2, illetve 150
Ft/m2-es díjat.
Az önkormányzatnak január-február hónapokban 75 Ft/m2 összeggel 83.850 Ft-os bevétele
keletkezik. Amennyiben a Képviselő-testület a 100 Ft/m2-es mértékű lakbér megállapítása
mellett dönt, úgy ez 10 hónapra 559.000 Ft, ha a 150 Ft/m2-es díj kerül meghatározásra,
838.500 Ft összegű bevétel keletkezik a 2009. év következő 10 hónapjában. Az összes bevétel
100 Ft/m2 díjmegállapítással 642.850 Ft, míg a 150 Ft/m2 lakbér mértékével 922.350 Ft
valamennyi lakás bérleti díjának befizetését feltételezve.
Előzetes megbeszélések szerint az önkormányzat 2009. évi költségvetésébe 100 Ft/m2 került
betervezésre.
Alpek János alpolgármester:
Elmondja, hogy több alkalommal már kinyilvánította szándékét, hogy ha az önkormányzat tud
szolgálati lakást biztosítani, akkor az a képviselő-testület tegye jó szándékkal, ha nem tudja
piaci áron biztosítani a lakások bérleti díját. Javasolja, hogy a képviselő-testület a bérleti díjat
ne emelje meg.
Erős István képviselő:
Szerinte a bérleti díjakat fel kell emelni. A 150.-Ft/m2 is nagyon vicces, szinte botrányos. A
piaci viszonyokhoz képest mosolyra fakasztó. Javasolja a nagyobb összeget elfogadásra.
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Méhes Lajosné polgármester:
Két javaslat hangzott el az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díját tekintve. Kéri, hogy
aki az első javaslattal, miszerint az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díja 75
Ft/m2 maradjon – mely a jelenlegi rendeleti szabályozás is – szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 1 igen, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 5/2009. (II. 11.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzati lakások bérleti díja
tekintetében tett javaslatot – miszerint a bérleti díj mértéke 75 Ft/m2 összeg maradjon –
nem fogadta el.
Méhes Lajosné polgármester:
Szavazás után vélelmezhető, hogy a Képviselő-testület a bérleti díj emelése mellett kíván
dönteni. Másik javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja tekintetében a 150
Ft/m2 összeg mellett hangzott el. Kéri, hogy aki az előterjesztett rendelettervezetet a 150
Ft/m2 díj összeggel elfogadásra javasolja, szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal alábbi rendeletet
alkotta:
Alap község Önkormányzat
2/2009. (II. 16.) rendelete
a lakbérek megállapításáról
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület a
lakbérek megállapításáról 9 igen, 1 nem szavazattal rendeletet alkotott.

4. ÖNKORMÁNYZAT

GAZDASÁGI
IDŐARÁNYOS ALAKULÁSA

PROGRAMJÁNAK

ÁTTEKINTÉSE,

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az önkormányzat gazdasági programjának időarányos alakulásáról szóló
előterjesztés a képviselők részére kiküldésre került. Megkérdezi kinek van véleménye,
hozzászólása?
Horváth József képviselő:
Elmondja, hogy meglepődött, hogy a gazdasági program áttekintése a napirendi pontok között
szerepel. Az elmúlt képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy majd januárban ezt tárgyalni
fogják, de nem így sikerült. Összegző véleménye, lehet, hogy egy kicsit vicces lesz: elvtársak
igyekszünk jól dolgozni és továbbra is azon leszünk, hogy jól dolgozzunk. A gazdasági
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programban sok az elért eredmény, ami szerinte nem eredmény. Olvasni lehet benne, hogy a
kábelhálózat kiépítése a településen is megvalósult. 2005 karácsonyán kezdődött el a
próbaüzemelés. Kicsit sértő számára, hogy ezt 2007. évre teszik. Elmondja, továbbá, hogy két
héttel ezelőtt összeültek beszélgetni, és ott elhangzott a buszvárók kicserélése, a falu
szépítése, ezt mind javasolták, hogy legyen a költségvetésbe betervezve.
Az ügyfélfogadási idő újragondolását át kell gondolni. Két napon sincs ügyfélfogadási idő.
Neki jelezték, hogy nem tudtak bejönni a hivatalba, mert be volt zárva az ajtó. Szerinte ez
visszalépés. Ha ezt törvény írja elő, akkor elfogadja.
Méhes Lajosné polgármester:
Horváth József képviselő úr felszólalására elmondja, hogy a kábel televízióval kapcsolatban
elgépelték az anyagot, ezért elnézést kér a képviselő-testületi tagoktól. A Hargitai Lajos által
üzemeltetett „bogárdi tv” indult 2007-ben, és erre gondoltak.
Igyekszenek jól dolgozni, hogy továbbra is jó eredményeket érjenek el. Megmozgatnak
mindent, hogy a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználják a lehetőségekhez mérten.
Természetesen a kötelező feladatok ellátása a legfontosabb. A környező településeknél
nagyon sok probléma van, még a kötelező feladatok is nagy gondot okoznak nekik. A
gazdasági program 4 évre szól, fele úton vannak. Kis léptekben tudnak haladni. Kéri a
jegyzőasszonyt, hogy az ügyfélfogadási idő tekintetében nyilatkozzon.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Elmondja, hogy az ügyfélfogadási időt a körjegyzőség megalakulásakor a képviselő-testületek
Alap–Alsószentiván Községek Körjegyzősége Ügyrendjének melléklete szerint fogadták el.
Nem kapott visszajelzést sem az ügyfelek sem a képviselő-testületek részéről, hogy az
ügyfélfogadási idővel kapcsolatban bárminemű probléma lenne. Ügyfélfogadási időn kívül a
Hivatal pénzügyi irodák felőli ajtaja valóban zárva van, de a titkárság felőli ajtó mindig nyitva
áll, s nem tud arról, hogy ügyfélfogadási időn kívül megjelenő ügyfelet a kolléganők
visszautasítottak volna.
Horváth József képviselő:
Elmondja, hogy nem emlékszik rá, hogy az ügyrendnél a melléklet be lett volna terjesztve.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Elmondja, hogy sok olyan jellegű feladat van, amit akkor tudnak megoldani, amikor nincs
ügyfélfogadás, érdemi munkát zavartalan környezetben lehet csak végezni. Az a tapasztalata,
hogy senkit nem utasítottak vissza a kollégák.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri aki az önkormányzat gazdasági
programjának áttekintése, időarányos alakulása napirendi pont keretében előterjesztett
tájékoztatást elfogadja, szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 6/2009. (II. 11.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági
programjának áttekintése, időarányos alakulása napirendi pont keretében előterjesztett
tájékoztatást elfogadta.
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Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület 8 igen, 1
nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az önkormányzat gazdasági programjának időarányos alakulása
napirendi pont keretében előterjesztett tájékoztatást határozatban elfogadta.

5.)
VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS
CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA
ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2009. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Cece község Önkormányzata továbbította az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
2009. évi költségvetésének tervezetét, melyet a képviselők meghívóval együtt megkaptak.
Alpek János alpolgármester:
A társulásnál a bérek változtak valamilyen formában, összességében maradt minden a
régiben?
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy csak a kötelező soros lépések lettek betervezve, amit a közalkalmazotti
bértábla megenged. Plusz béremelés nem történt sehol.
Bauerné Kaszás Veronika Cecei Iskola Alapi Tagiskolájának vezetője:
Alpek János alpolgármester úr kérdésére elmondja, hogy az osztályfőnöki pótlék minimálisan
változott.
Katona Attiláné pénzügyi főelőadó:
Elmondja, hogy a törvény úgy rendelkezett, hogy 13. havi juttatást megszüntette, és helyette
havi bruttó 180 ezer forint feletti jövedelemnél bruttó 15 ezer forintot ad.
Horváth József képviselő:
Cece önkormányzata nem járul hozzá az iskola működtetéséhez? Az intézmény nem vehet fel
hitelt. Javasolja, hogy az itt szerepeltett hitelt vegyék ki a költségvetésből az kerüljön át az
önkormányzathoz és Cece Önkormányzata biztosítsa a Cecei Általános Iskola működésének
feltételeit.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Figyelemmel az elhangzott javaslatra, kéri hogy a Képviselő-testület a határozatot alábbiak
szerint fogadja el:
I.
Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
költségvetésének megtárgyalására irányuló előterjesztés számadatait tartalmazó
táblázat „Rövid lejáratú hitel felvétel: működési” sorban feltüntetett
24.154.000 forint összeg kerüljön át Cece nagyközség Önkormányzat
költségvetésébe és Cece nagyközség Önkormányzat biztosítsa a Cecei
Általános Iskola működésének feltételeit.
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II.

III.

IV.

Az I. pontban rögzített javaslat mellett a Képviselő-testület a társulás
költségvetését 2009. január 1-jei hatállyal 174.547 ezer forint kiadási és
174.547 ezer forint bevételi előirányzattal elfogadja.
A Kiadási előirányzatból személyi jellegű előirányzatot 107.942 ezer forinttal,
járulékait 34.729 ezer forinttal, dologi és egyéb folyó kiadás előirányzatát
31.876 ezer forinttal jóváhagyja.
A Társulás költségvetéséhez Alap Község Önkormányzatának hozzájárulása
összesen 20.088 ezer forint, mely hozzájárulás mértékét saját önkormányzati
költségvetésébe beépíti.

Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, szavazzon. Határozati javaslat: Alap
Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Cece-Alap-Sáregres-Vajta
Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás költségvetésének megtárgyalására irányuló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
I.
Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
költségvetésének megtárgyalására irányuló előterjesztés számadatait tartalmazó
táblázat „Rövid lejáratú hitel felvétel: működési” sorban feltüntetett
24.154.000 forint összeg kerüljön át Cece nagyközség Önkormányzat
költségvetésébe és Cece nagyközség Önkormányzat biztosítsa a Cecei
Általános Iskola működésének feltételeit.
II.
Az I. pontban rögzített javaslat mellett a Képviselő-testület a társulás
költségvetését 2009. január 1-jei hatállyal 174.547 ezer forint kiadási és
174.547 ezer forint bevételi előirányzattal elfogadja.
III.
A Kiadási előirányzatból személyi jellegű előirányzatot 107.942 ezer forinttal,
járulékait 34.729 ezer forinttal, dologi és egyéb folyó kiadás előirányzatát
31.876 ezer forinttal jóváhagyja.
IV.
A Társulás költségvetéséhez Alap Község Önkormányzatának hozzájárulása
összesen 20.088 ezer forint, mely hozzájárulás mértékét saját önkormányzati
költségvetésébe beépíti.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Cece nagyközség
Polgármesterét értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 7/2009. (II. 11.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Cece-Alap-SáregresVajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás költségvetésének megtárgyalására
irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
I.

Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
költségvetésének megtárgyalására irányuló előterjesztés számadatait
tartalmazó táblázat „Rövid lejáratú hitel felvétel: működési” sorban
feltüntetett 24.154.000 forint összeg kerüljön át Cece nagyközség
Önkormányzat költségvetésébe és Cece nagyközség Önkormányzat
biztosítsa a Cecei Általános Iskola működésének feltételeit.
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II.

III.

IV.

Az I. pontban rögzített javaslat mellett a Képviselő-testület a társulás
költségvetését 2009. január 1-jei hatállyal 174.547 ezer forint kiadási és
174.547 ezer forint bevételi előirányzattal elfogadja.
A Kiadási előirányzatból személyi jellegű előirányzatot 107.942 ezer
forinttal, járulékait 34.729 ezer forinttal, dologi és egyéb folyó kiadás
előirányzatát 31.876 ezer forinttal jóváhagyja.
A Társulás költségvetéséhez Alap Község Önkormányzatának
hozzájárulása összesen 20.088 ezer forint, mely hozzájárulás mértékét
saját önkormányzati költségvetésébe beépíti.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Cece nagyközség
Polgármesterét értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület egyhangúan az
Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésére irányuló határozati javaslatot elfogadta.

6.) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉSE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Katona Attiláné gazdasági főelőadó, Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó

Méhes Lajosné polgármester:
A képviselők az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezetét megkapták, figyelembe
véve a költségvetést megelőző megbeszélésen elhangzottakat. A napirendi pont mai napon
történő tárgyalásának célja módosító javaslatok megvitatása lenne s a képviselő-testület majd
a következő ülésén hozna döntést a rendelet elfogadásáról, amikor már a társult települések az
óvoda költségvetését véleményezték. Elmondja, hogy már elhangzott javaslat a költségvetés
átszámolására, amit a következő ülésen fognak megtárgyalni. Képviselő-testület Pénzügyi
Bizottsága az ülést megelőzően tárgyalta a napirendet. Felkéri a Bizottság elnökét, Salamon
Lajos képviselőt, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét, javaslatát ismertesse az ülés
résztvevőivel.
Salamon Lajos képviselő:
Elmondja, hogy nagyon jól áttekinthető az anyag és a Pénzügyi Bizottság elfogadásra
javasolja beszámolót az önkormányzat 2009. évi költségvetés előterjesztését, a lakásbérleti
díjak módosításával a képviselő-testületnek.
Alpek János alpolgármester:
Nagy örömmel töltötte el az, hogy az önkormányzat készpénz állománya 2008. december 31én 24 millió forint volt. Ez nagyon szép dolog, de még szebb eredmény. Őt a dolog nagyon
elszomorítja, mégpedig amikor látta a ¾ éves költségvetés zárásánál a 17 millió forintot.
Indítványozta, hogy a nyugdíjasokat megajándékozzák. Akkor úgy érezte, hogy a
polgármester asszony támogatja az ötletét. De szomorúan kellett tapasztalnia, hogy a
december 11-i ülésen került kijelentésre, hogy nincs pénze az önkormányzatnak. Miképpen
lehet az, hogy az említett anyagi helyzetben nem tudott gyakorolni a képviselő-testület egy
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nemes gesztust. Nyílván azért, mert valaki nem mondott igazat, vagy félre tájékoztatta a
tisztelt képviselő-testületet.
A szöveges beszámoló kiadási oldalának 7. számú pontjában az olvasható, hogy a tartalék
4.868 ezer forint, ellenben az 5 §. 1 számú pontjából az tűnik ki, hogy a tartalék 3.060 ezer
forint.
A 12. §-nál miért írják felül az SZMSZ-t? Javasolja, hogy az 5. pontot töröljék, a 3. pont és a
4. pont cseréljen helyett, és az így kialakult 4. pont első két szavát törlésre javasolja, ami a
következő formában néz ki:
„Hitelügyletekkel és pénzlekötésekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg.”
A 3. számú mellékletnél, a tankönyvtámogatásnál be van tervezve 400 ezer forint. Számításai
szerint meglehetne emelni plusz nettó 600 ezer forinttal. A képviselő-testület biztosítani tudná
az ingyenes tankönyv ellátást, amit a 2007/2008-as tanévben szüntetett meg a testület. Megint
lehetne lehetőség, egy gesztus gyakorlására, még az iskolát is vonzóbbá tennék. Szerinte a
pénzt az 5. számú mellékletben betervezett 750 ezer forint a 3 db buszmegálló építésére van,
ebből lehetne levenni. Javasolja, hogy a buszvárókra a TRFC- n nyert pályázatból készíttessék
el.
Katona Attiláné pénzügyi főelőadó:
Elmondja, hogy a kevés idő miatt az előterjesztés nem lett kijavítva, korrigálásra fog kerülni
az elhangzott számadat.
A szeptember 30-i zárásban azért volt olyan sok pénz, mert a szeptemberi bérkifizetések
átcsúsztak októberre, ami csak egy napig jelentkezett a költségvetési számlán.
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy biztonságért, a pénzekért a polgármester és a jegyző felel. Nem zárkózott el
az elől, hogy a nyugdíjasok anyagi támogatásban részesüljenek de december közepén nem
látta, hogy ez kivitelezhető lett volna. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű helyi
önkormányzatok támogatásán elnyert 4 millió forintot az ünnepek között kapta meg az
önkormányzat. Volt olyan javaslat is, hogy a képviselő-testületi tagok tiszteletdíjukról
lemondanak, és próbálják támogatni az időseket. Ez elvetésre került, azzal a kifogással, hogy
nem volt ott mindenki, de a testület határozatképes volt. Az adható juttatásokat, így a
tiszteletdíjakat is lehetne csökkenteni. Ha a költségvetés elfogadásra kerül, nem biztos, hogy 2
hónap múlva nem kell hozzá nyúlni a gazdasági helyzet miatt. Nem olyan időket élünk, mint
évekkel ezelőtt. A gazdasági válság ide is begyűrűzik. Felelőtlenül nem szabad pénzt
osztogatni. A TRFC pályázatba nem lehet betenni a buszmegállók építését, mert a beadásnál
kellett meghatározni a mire szeretnénk költeni a pénzt. Javasolja a tankönyvtámogatást a
tartalék terhére megemelni.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy két javaslat hangzott el az alpolgármester úr részéről:
I.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12.§-ának (3)
és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési
többletet pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(4) A hitelügyeletekkel és pénzlekötésekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan
a képviselő-testületet illetik meg.
A rendelettervezet 12.§. (5) bekezdése törlésre kerül.
II.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet „Kiadási
előirányzat Önkormányzat összesen 2009. év” táblázatban a Szociális juttatások
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közül a tankönyvtámogatás 400.000 forintos előirányzata 1.000.000 forintra
módosul, melynek bevételi oldalát – a polgármester asszony által elmondott
indokok alapján - az önkormányzat tartaléka szolgálja.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzott javaslatokról külön-külön határozatban
döntsenek.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, aki a jegyzőasszony által ismertetett javaslattal a rendelettervezet szöveges részére
vonatkozóan egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 8/2009. (II. 11.) számú határozata:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésére előterjesztett rendelettervezet tekintetében az alábbi módosító javaslat
elfogadásáról döntött:
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12.§-ának (3) és (4)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet
pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(4) A hitelügyeletekkel és pénzlekötésekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
képviselő-testületet illetik meg.
A rendelettervezet 12.§. (5) bekezdése törlésre kerül.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendelettervezet szöveges
részére irányuló módosítási javaslatról a képviselő-testület egyhangú szavazatával határozatban
döntött.

Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, aki a jegyzőasszony által ismertetett alpolgármesteri javaslattal a tankönyvtámogatás
megemelése tekintetében a tartalék terhére vonatkozóan egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal a
tankönyvtámogatás megemelésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 9/2009. (II. 11.) számú határozata:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésére előterjesztett rendelettervezet tekintetében az alábbi módosító javaslat
elfogadásáról döntött:
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet „Kiadási előirányzat
Önkormányzat összesen 2009. év” táblázatban a Szociális juttatások közül a
tankönyvtámogatás 400.000 forintos előirányzata 1.000.000 forintra módosul, melynek
bevételi oldalát az önkormányzat tartaléka szolgálja.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendelettervezet
tankönyvtámogatás előirányzatának megemelésére irányuló módosítási javaslatról a képviselő-testület
egyhangú szavazatával határozatban döntött.
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Horváth József képviselő:
Szerinte beszélhetnek a költségvetési rendeletről, de ne hozzanak döntést róla. Még a többi a
társulásban lévő önkormányzatok nem tárgyalták meg.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A napirendi pont mai tárgyalásának célja a módosító javaslatok megvitatása, nem a rendelet
elfogadása, hiszen az óvoda költségvetésének véleményeztetése még most folyik a társult
települések önkormányzatainál.
Horváth József képviselő:
Elmondja, hogy szerinte még a bevételi oldal sem stimmel. Szomorú, hogy ez az anyag több
kézen is keresztül ment, és senki nem vette észre a hibát. Az önkormányzati oldalon az
önkormányzat bevételeinél a költségvetés nem jó, 40 millió forint differencia van. Az
önkormányzat bevételénél benne szerepel az óvoda és a körjegyzőség bevétele is. A kiadási
oldalon át kell nekik adni. Pénzügyi kiadásnál kétszer szerepelnek ezek az összegek. Szerinte
az önkormányzatnál kell csökkenti az előbbinél felsorolt bevételeket. A közcélú
foglalkoztatásnál háromszor annyi van betervezve, mint az előző évnél.
Katona Attiláné pénzügyi főelőadó:
Elmondja, hogy változtak a rendszeres szociális segély megállapításának szabályai. Az
önkormányzatnak kötelező jogszabály alapján az ellátásban részesülő embereket
foglalkoztatni minimum 90 munkanapra.
Horváth József képviselő:
Megkérdezi, hogy a költségvetésben szereplő 5.280 ezer forint mit takar?
Katona Attiláné pénzügyi főelőadó:
Elmondja, hogy a képviselő-testületi tagok tiszteletdíjai.
Horváth József képviselő:
Javasolja, hogy a TRFC pályázati anyagban szereplő összegnél ne csak a hozzájárulás legyen
betervezve, hanem az összes bekerülései költség, mivel a támogatási szerződés ismert.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy képviselői javaslat hangzott el, miszerint: Az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetben a „Veletek, értetek” címet
viselő pályázati projekt teljes bekerülési költsége – nem csak az önrésze – kerüljön beépítésre.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki az elhangzott képviselői javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 10/2009. (II. 11.) számú határozata:
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetben a „Veletek,
értetek” címet viselő pályázati projekt teljes bekerülési költsége – nem csak az önrésze –
kerüljön beépítésre.
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Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület a
„Veletek, értetek” címet viselő pályázati projekt teljes bekerülési költségének beépítésére irányuló
képviselői javaslatot egyhangúan elfogadta.

Méhes Lajosné polgármester:
Összegezve elmondja, hogy négyféle javaslat vetődött fel. 1 db módosító javaslat a
költségvetési rendeletet érinti, 3 db javaslat pedig pénzügyi rész érint, ismerteti a határozati
javaslatot:
„Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésére
előterjesztett rendelettervezet tekintetében az alábbi módosító javaslatok elfogadásáról
döntött:
I. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12.§-ának (3) és (4)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet
pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(4) A hitelügyeletekkel és pénzlekötésekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a
képviselő-testületet illetik meg.
A rendelettervezet 12.§. (5) bekezdése törlésre kerül.
II. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet „Kiadási előirányzat
Önkormányzat összesen 2009. év” táblázatban a Szociális juttatások közül a
tankönyvtámogatás 400.000 forintos előirányzata 1.000.000 forintra módosul, melynek
bevételi oldalát az önkormányzat tartaléka szolgálja.
III. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetben a „Veletek,
értetek” címet viselő pályázati projekt teljes bekerülési költsége – nem csak az önrésze –
kerüljön beépítésre.
IV. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 150 Ft/m2 összegű
lakásbérleti díj előirányzatot tartalmazzon az önkormányzati tulajdonú lakások tekintetében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító javaslatoknak az
Önkormányzat 2009. évi rendelettervezetébe történő beépítéséről gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. február 13.”
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 11/2009. (II. 11.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésére előterjesztett rendelettervezet tekintetében az alábbi módosító javaslatok
elfogadásáról döntött:
I.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 12.§-ának
(3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési
többletet pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(4) A hitelügyeletekkel és pénzlekötésekkel kapcsolatos hatáskörök
kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
A rendelettervezet 12.§. (5) bekezdése törlésre kerül.
II.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet „Kiadási
előirányzat Önkormányzat összesen 2009. év” táblázatban a Szociális
juttatások közül a tankönyvtámogatás 400.000 forintos előirányzata 1.000.000
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III.

IV.

forintra módosul, melynek bevételi oldalát az önkormányzat tartaléka
szolgálja.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetben a
„Veletek, értetek” címet viselő pályázati projekt teljes bekerülési költsége –
nem csak az önrésze – kerüljön beépítésre.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 150 Ft/m2
összegű lakásbérleti díj előirányzatot tartalmazzon az önkormányzati
tulajdonú lakások tekintetében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító javaslatoknak az
Önkormányzat 2009. évi rendelettervezetébe történő beépítéséről gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. február 13.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat 2009. évi
költségvetésére irányuló rendelettervezet négy módosító javaslatát a képviselő-testület egyhangúan
elfogadta.

7.)ALAPI ÓVODA VEZETŐJÉNEK BESZÁMOLÓJA AZ INTÉZMÉNY
NEVELÉSI SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL, TÁRSULÁSI TAPASZTALATAIRÓL
Előterjesztő: Pekarek Istvánné intézményvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az intézmény vezető beszámolója nagyon tartalmas, érthető.
Horváth József képviselő:
Elmondja, hogy átnézte, és látta a létszámokat. Összehasonlította a cecei óvodáéval. Szerinte
szeptembertől kell valamit gondolni, mert foglalkoztatási létszámmal fog küzdeni az
önkormányzat.
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy a gyerek létszámmal nagy gond van. Több alternatív megoldásban
gondolkodnak. Nem az a cél, hogy létszámot építsenek le. A törvény adta lehetőség egy új
szolgáltatás bevezetésére, bölcsődei csoportok létrehozása. Kisgyerekeket már 20 hetes kortól
3 éves korig, 10-12 fős csoportokat fogadhat az óvoda minimális ráfordítással. Személyi
feltétele 2 gondozónő, akik OKJ – s képzésen kell hogy részt vegyenek. 10 órás nyitvatartási
időt kell biztosítani. Kisegítő személyzetet a közcélú foglalkoztatásban tudnák megoldani. A
bölcsődébe járók napi ötszöri étkezésben részesülhetnének. Az új szolgáltatás nyújtása
valósulna meg a településen. Március 15-ig kell az óvoda alapító okiratát elkészíteni.
Kéri a képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy az óvoda vezetőjével együtt az óvodában
létrehozandó bölcsődei csoport tekintetében szükséges döntéshozatalhoz az előkészítő
munkákat megkezdje, az előterjesztéseket elkészítse. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 12/2009. (II. 11.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, valamint Pekarek Istvánnét az Alapi Óvoda vezetőjét, hogy az óvodában
létrehozandó bölcsődei csoport tekintetében szükséges döntéshozatalhoz az előkészítő
munkákat megkezdje, az előterjesztéseket elkészítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Pekarek Istvánné óvodavezető
Határidő: 2009. március 15.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a bölcsődei csoport
létrehozásával kapcsolatos előkészítő munkák megkezdésére irányuló javaslatot a képviselő-testület
egyhangúan elfogadta.

Méhes Lajosné polgármester:
Megkérdezi az óvoda vezetőjét, hogy az írásos előterjesztéséhez kíván-e hozzászólni.
Pekarek Istvánné Alapi Óvoda vezetője:
Nem kíván az írásos előterjesztéséhez hozzászólni.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri aki az Alapi Óvoda szakmai munkájáról, társulási
tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 13/2009. (II. 11.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alapi Óvoda szakmai munkájáról,
társulási tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt írásban értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. március 11.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület az Alapi
Óvoda szakmai munkájáról, társulási tapasztalatairól szóló beszámolót egyhangúan határozatban
elfogadta.

Méhes Lajosné polgármester:
A fenntartónak kell döntenie az intézmény nyári zárva tartásáról. Kéri, aki ezt az előterjesztés
szerint elfogadja, 2009. augusztus 1-jétől 2009. augusztus 31.-ig terjedő időszakra
vonatkozóan, szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 14/2009. (II. 11.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alapi Óvoda nyári zárva tartására
2009. augusztus 1.-től 2009. augusztus 31.-ig terjedő időszakot jelöli ki.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt írásban értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. február 15.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület az Alapi
Óvoda nyári zárva tartására vonatkozó javaslatot egyhangúan határozatban elfogadta.

8.)CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGISKOLÁJA ALAPI ÁLTALÁNOS
ISKOLA VEZETŐJE BESZÁMOLÓJA AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI
SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL, TÁRSULÁSI TAPASZTALATAIRÓL
Előterjesztő: Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető
Tanácskozási joggal meghívott: Ráczné Pinczési Julianna Cecei Általános Iskola
intézményvezetője
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta.
Alpek János alpolgármester:
Elolvasva az igazgató asszony és az óvodavezető beszámolóját, annak a véleményének
szeretne hangot adni, hogy a költségvetés tárgyalásánál helyezzen a képviselő-testület
nagyobb hangsúlyt az oktatási intézményeink finanszírozására. Az oktatás lassan megtérülő
befektetés, de érdemes áldozni rá. Folyamatosan követeljük a pedagógusoktól, gyakorta ok
nélkül neheztelünk rájuk, de képzeljük magunkat az Ő helyükbe.
Döntöttünk egy társulási megállapodásról az Ő fejük felett, hogy azzal milyen jó lesz, és majd
közösen a többi iskolával karöltve milyen jó lehetőséggel pályázhatunk, hisz csak a
társulásokat támogatják. Mind ez létrejött, elérkezett az ideje, hogy amit nekünk is megígértek
a társulási megállapodás kidolgozásakor, most, tessék valóra váltani.
Vagy csak a mézes madzag volt? Milyen lépést kellene még meglépni ahhoz, hogy valóban
probléma mentessen működjenek intézményeink.
Ehhez nem kell üveggömb, nem kell hokusz – pokusz, ehhez egy jól kidolgozott stratégia,
meg természetesen pénz kell. Ne a hibákat keresse, ne vádaskodjon akkor, ha a feltételeket
sem tudják megnyugtatóan biztosítani, de leginkább ne követeljünk lehetetlent. Álljunk neki
közösen a munkának, mert senki másra nem számíthatunk, esetleg csak arra, hogy még
jobban kihasználjanak bennünket.
Horváth József képviselő:
Szerinte a pályázati lehetőségek beadása nem fog menni. A pénzeket majd átcsoportosítani
kell, oda ahol szükséges lesz.
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Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető:
Elmondja, hogy a szülőktől és az SZMK szervezettől minden segítséget megkap az iskola.
Horváth József képviselő:
Szerinte be kell építeni az iskola felújítási oldalra 10-15 millió forint pénz. A kincstár a
pályázatnál úgyis bekéri, hogy lett-e fejlesztési hitel a bevételi oldalon beállítva.
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az érdemi munkához sok sikert, jó egészséget kíván. Cecén igazgató váltás
előtt állnak. Igyekszenek mindenben segítséget nyújtani, jó feltételeket biztosítani, felújítani,
korszerűsíteni.
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető:
Bizonytalannak érzi a helyzetüket, mert mindent nagyon nehezen kapnak meg, úgy
információt is.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki a Cecei Általános Iskola Tagiskolájának az Alapi Általános Iskolának a
szakmai munkájáról, társulási tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 15/2009. (II. 11.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a Cecei Általános Iskola Tagiskolájának
az Alapi Általános Iskolának a szakmai munkájáról, társulási tapasztalatairól szóló
beszámolót elfogadta.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt írásban értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. március 11.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület a Cecei
Általános Iskola Tagiskolájának az Alapi Általános Iskolának a szakmai munkájáról, társulási
tapasztalatairól szóló beszámolót egyhangúan határozatban elfogadta.

Szabó János képviselő 20.25 perckor távozott az ülésteremből.

9.)HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI

KÖZSZOLGÁLTATÁSI
FELTÉTELEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA

DÍJKEDVEZMÉNY

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy a képviselő-testületi tagok az írásos előterjesztést megkapták. A Vertikál Zrt.
szerződésében a lakosság 10%-ánál az önkormányzat által megadott lista alapján 60 literes
edényzetre számolt díjat számol fel, az egyedülálló, vagy idős személyes háztartásoknál.
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Horváth József képviselő:
Javasolja, hogy elsődlegesen az egyedül élőket támogassa a testület, de ha nem tudják ebből a
10%-ot összeszedni, akkor ahol ketten élnek azokat fel lehetne venni a listára. Meg kell lépni,
ezt a kedvezményt, össze kell szedni ennyi főt, nem szabad elszalasztani ezt a lehetőséget.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Mindenkire azonos módon kell érvényesíteni a szempontokat. Diszkrimináció nem lehet. Ezt
a listát 1 évre kell meghatározni, és utána minden évben felülvizsgálni.
Horváth József képviselő:
Egy rostát meg kell csinálni, annak függvényében, hogy a lehetőséget lefedje.
Erős Gábor képviselő:
Javasolja, hogy a két listából legyen kiválogatva azok a személyek akik kaphatnak
kedvezményt.
Erős István képviselő:
Szerinte a 120 ember szemétdíját a másik fizető embereken fogják megfizettetni.
Alpek János alpolgármester:
Javasolja, hogy Horváth József képviselő úr úgy is ismeri jól a falut, állítsa össze a
kedvezményezettek névsorát.
Méhes Lajosné polgármester:
Tekintettel az elhangzott képviselői észrevételekre, javasolja, hogy a képviselő-testület a
hulladékszállítás díjára vonatkozó kedvezmény feltételeinek megállapítására vonatkozó
döntését napolja el. Kéri, aki egyetért, szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 16/2009. (II. 11.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület – hivatkozással Alap község
Önkormányzat „az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 13/2008.
(X. 31.) rendelet 29.§. (1) bekezdésére – hulladékszállítás díjára vonatkozó kedvezmény
feltételeinek megállapítására vonatkozó döntését soron következő ülésére elnapolja.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület
hulladékszállítás díjára vonatkozó kedvezmény feltételeinek megállapítására vonatkozó döntését
egyhangúan elnapolta.
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10.) ALAP KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLET „A LUXUSADÓRÓL” SZÓLÓ
6/2006. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, Méhes Lajosné
polgármester szavazásra teszi fel „A luxusadóról” szóló 6/2006. (IV. 1.) számú rendelet
hatályon kívül helyezése elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Alap község Önkormányzat
3/2009. (II. 16.) rendelete
A luxusadóról szóló 6/2006. (IV. 1.) számú rendelet
hatályon kívül helyezéséről
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület a
napirendi pont keretében előterjesztett rendeletet egyhangúan elfogadta.

11.)

JELENTÉS

A

LEJÁRT

HATÁRIDEJŰ

HATÁROZATOK

VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, Méhes Lajosné
polgármester szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentés elfogadását.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 17/2009. (II. 11.) számú határozata
Alap Község képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról – a 132/2008. (X. 20.),
133/2008. (X. 20.), 134/2008. (X. 20.), 135/2008. (X. 20.), 136/2008. (X. 20.), 138/2008. (X.
30.), 139/2008. (X. 30.), 139/2008. (X. 30.), 141/2008. (X. 30.), 142/2008. (X. 30.), 142/2008.
(X. 30.), 143/2008. (X. 30.), 144/2008. (XI. 24.), 145/2008. (XI. 24.), 146/2008. (XI. 24.),
147/2008. (XI. 24.), 166/2008. (XII. 11.), 167/2008. (XII. 11.), 168/2008. (XII. 11.),
169/2008. (XII. 11.), 170/2008. (XII. 19.), 171-172/2008. (XII. 19.), 173/2008. (XII. 19.),
174/2008. (XII. 19.), 175/2008. (XII. 19.), 176/2008. (XII. 19.) határozatok - szóló
jelentést tudomásul vette és elfogadta.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést egyhangúan elfogadta.
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12.) EGYEBEK, BEJELENTÉSEK
Méhes Lajosné polgármester:
Röviden tájékoztatja a képviselőket az elmúlt időszak és a közeljövő eseményeiről:
- Elmondja, hogy az elmúlt nap volt Székesfehérváron a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetési tájékoztatója
- Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kultúrháznál lévő szolgálati lakásból kiköltöztek a
bérlők, a lakás üres.
- A jövő héten pénteken, Székesfehérváron a barátság házban, 108 település részvételével a
településekre jellemző népművészeti kiállítás, előadás lesz. A Pesovár gyűjteményt, goblent,
terítőket állítanának ki a község értékeinek bemutatása céljával. Néptánc csoportok
mutatkoznak be.
- Elmondja, hogy az „Értetek veletek” TRFC pályázat szerződése aláírásra megérkezett.
- A szociális törvény módosítása következtében a közfoglalkoztatási terv készítése
folyamatban van.
- Az ÁNTSZ részére a meghűléses fagyások megelőzésére katasztrófavédelmi tervet kell
készíteni.
- Elmondja, hogy a Sárréti Vízi Társulat megkereste, mert sikerült adók módjára behajtani a
nem fizetők tartozásának jó részét az önkormányzatnak, és ezért az árkok levágására,
rendbetételére kerül sor.
- Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Közútkezelő Kht. megígérte, hogy a faluban lévő kopott
útjelző táblákat kicserélik.
- Elmondja, hogy holnap, csütörtökön kistérségi ülés lesz Sárbogárdon.
- Tájékoztatja a képviselőket továbbá, hogy a testületi ülést hétfőre tervezik, a
hulladékgazdálkodási közszolgálati díjkedvezmény feltételeinek megállapítása, az
Önkormányzat 2009. évi költségvetése, és a honlap bemutatása lennének a napirendi pontok.
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester, megköszönte a részvételt és az ülést 21.20 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Salamon Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Erős Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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