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

JEGYZŐKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2009. FEBRUÁR 16-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Napirendi pontok:
1. Hulladékszállítási közszolgáltatási díjkedvezmény feltételeinek megállapítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
2. Javaslat Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Óvodai

Intézményfenntartó

3. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előterjesztése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
4. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
által megvalósítani tervezett Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszerhez
szükséges tagi önkormányzatok által meghozni szükséges döntések érdekében
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
5. Tájékoztatás a település weboldaláról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Kovács Attila

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 4/2009. (II. 16.) számú rendelete Az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
29/2009. (II.16.) számú határozat: Hulladékszállítási közszolgáltatási díjkedvezmény feltételeinek
megállapítása
30/2009.
(II.16.)
számú
határozat:
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása
31/2009. (II. 16.) számú határozata: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás – 171/2008. (XII. 19.) számú határozat módosítása
32/2009. (II. 16.) számú határozata: Település honlapja tartalmának, megjelenítésének elfogadása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat képviselő-testületének 2009. február 16-án 17.00 órai
kezdettel tartott 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
Salamon Lajos
Szabó János
Szopori György
Zuppon Andrea

polgármester
alpolgármester

települési képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak:
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Katona Attiláné pénzügyi főelőadó
Kovács Attila Péter
Távollévő:

Horváth József

települési képviselő

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési
képviselő közül 9 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Szopori György és Erős István
képviselőket javasolja.
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Szopori György és Erős
István képviselőt, 9 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 – 9 igen szavazattal elfogadta.
Méhes Lajosné polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére,
figyelembevételével.

a

meghívóban

szereplő

napirendi

pontok

A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat – külön határozathozatal
nélkül - 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint
elfogadta:
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Napirendi pontok:
1. Hulladékszállítási közszolgáltatási díjkedvezmény feltételeinek megállapítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
2. Javaslat Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Óvodai

Intézményfenntartó

3. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előterjesztése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
4. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
által megvalósítani tervezett Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszerhez
szükséges tagi önkormányzatok által meghozni szükséges döntések érdekében
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
5. Tájékoztatás a település weboldaláról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Kovács Attila

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÁSI
FELTÉTELEINEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

DÍJKEDVEZMÉNY

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták, döntést a képviselő-testület február
11-ei ülésén elnapolta. A települési szilárd hulladékszállításra kötött közszolgáltatási
szerződésben biztosított díjkedvezmény lehetőségével a továbbiakban is élni kíván.
Kéri, új feltételek meghatározásra a képviselő-testületi tagokat.
Az előterjesztésben a felmérési adatokból kitűnik, hogy indokolt a díjkedvezmény
feltételeinek további felülvizsgálata. Esetlegesen figyelembe veendő szempontok lehetnek a
kedvezmény megállapításánál:
Díjkedvezményben részesülhetne:
a) az a háztartás, amelynek valamennyi nagykorú tagja – 2008. december 31-éig - 50.
életévét betöltő személy és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b) az a 62 év feletti egyedülélő személy, akinek a jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
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c) a 2008. december 31-éig 70. életévét betöltő egyedülélő személy, illetőleg a 70. életév
feletti házas- vagy élettársak, ha a háztartás mindkét tagja 70. életévét 2008. december
31-éig betöltötte.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az elhangzott díjkedvezményre irányuló javaslatokkal
egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 29/2009. (II. 16.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület a szilárd hulladékszállítási
közszolgáltatást végző Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. által a
közszolgáltatási szerződésben biztosított – állandó lakosság 10%-ának megfelelő
lakosságszám részére nyújtandó – a 60 literes edényzetre számolt díjkedvezmény
megállapításához felhatalmazza a polgármestert, valamint a körjegyzőt, hogy az alábbi
feltételek mellett mérje fel a díjkedvezményben részesülő személyek számát:
Díjkedvezményben részesülhetne:
d) az a háztartás, amelynek valamennyi nagykorú tagja – 2008. december 31-éig 50. életévét betöltő személy és a családban az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
e) az a 62 év feletti egyedülélő személy, akinek a jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
f) a 2008. december 31-éig 70. életévét betöltő egyedülélő személy, illetőleg a 70.
életév feletti házas- vagy élettársak, ha a háztartás mindkét tagja 70. életévét
2008. december 31-éig betöltötte.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: 2009. március 16.

2. JAVASLAT ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA ÓVODAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ELFOGADÁSÁRA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei véleményezték az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének tervezetét. Cece és Vajta község
Önkormányzata határozati javaslat szerinti tartalommal elfogadta a költségvetést, egyéb
véleményt Sáregres és Alsószentiván községek önkormányzatai fogalmaztak meg. Sáregres
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sáregresi Tagóvoda tekintetében megvonta az
étkezési hozzájárulást, Alsószentiván község Önkormányzata módosítási javaslattal élt a
dologi kiadások tekintetében. Kéri a jegyzőasszonyt, hogy Alsószentiván tekintetében
ismertesse a módosítási javaslatokat.
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Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testület a társulás költségvetését 2009.
január 1-jei hatállyal alábbi módosításokkal javasolja elfogadni:
Az „Óvodai Intézményfenntartó Társulás Dologi és folyó kiadások előirányzata 2009. év”
táblázat Alsószentiván Óvodai nevelés oszlopában a Hajó és kenőanyag 45 ezer forintos
előirányzata helyébe 0 forintos, a szakmai anyag 150 ezer forintos előirányzata helyébe 50
ezer forintos előirányzatot a karbantartás, kisjavítás 50 ezer forintos előirányzat helyébe 0
forintos, egyéb üzemeltetési szolgáltatás 130 ezer forintos előirányzat helyébe 0 forintos
előirányzatot javasol betervezni.
Az "Óvodai Intézményfenntartó Társulás Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok előirányzata 2009. év” címet viselő táblázat Alsószentiván Óvodai nevelés
oszlopában jubileumi jutalom címen feltüntetett 506 ezer forint, valamint az Alsószentiván
Óvodai Intézményi étkeztetés oszlopában állományba nem tartozók juttatásaiként feltüntetett
88 ezer forint kerüljön figyelembevételre a 2008. évi zárszámadás adatainak készítésekor.
A pénzügyes kolléganők a javasolt módosításokat – mind Sáregres, mind Alsószentiván
község tekintetében - átvezették, melyek alapján összeállt az Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetése.
Katona Attiláné pénzügyi főelőadó:
Elmondja, hogy mivel Alsószentiván önkormányzata dologi kiadásai, Sáregres
önkormányzata személyi juttatásai csökkennek, a két település hozzájárulása kevesebb lesz a
társulás kiadásainál.
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja továbbá, hogy a 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 a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az Alap-Alsószentiván-CeceSáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetését.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap község Önkormányzat 30/2009. (II. 16.) számú határozata

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alap-Alsószentiván-CeceSáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetésének megtárgyalására
irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a társulás költségvetését 2009. január 1-jei hatállyal 144.663
ezer forint kiadási és 144.663 ezer forint bevételi előirányzattal elfogadja.
A Kiadási előirányzatból személyi jellegű előirányzatot 68.7613 ezer forinttal,
járulékait 21.546 ezer forinttal, dologi és egyéb folyó kiadás előirányzatát 54.356
ezer forinttal jóváhagyja.
2. A Társulás költségvetéséhez az önkormányzatok hozzájárulása összesen 45.466
ezer forint.
- Ebből az egyes települések hozzájárulásának mértéke:
- Alap község Önkormányzata:
20.405 ezer forint
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Cece nagyközség Önkormányzata:
Vajta község Önkormányzata:
Sáregres község Önkormányzata:
Alsószentiván község Önkormányzata:

13.215 ezer forint
4.031 ezer forint
3.666 ezer forint
3.477 ezer forint.

Alap Önkormányzata a Társulás költségvetéséhez 20.405 ezer forinttal járul hozzá, mely
hozzájárulás mértékét saját önkormányzati költségvetésébe beépíti.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alap-AlsószentivánCece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének Alap
község Önkormányzat 2009. évi költségvetésbe történő beépítéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐTERJESZTÉSE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetése tervezetének tekintetében
megfogalmazta módosítási javaslatait a február 11-ei ülésen, mely javaslatok a mostani ülésre
beépítésre kerültek a rendelettervezetbe. Felkéri a Bizottság elnökét, Salamon Lajos
képviselőt, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét, javaslatát ismertesse az ülés résztvevőivel.
Salamon Lajos képviselő:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének előterjesztését. A kijavítások megtörténtek.
Katona Attiláné pénzügyi főelőadó:
Elmondja, hogy a körjegyzőség költségvetésénél 2 darab állótáblában van változás,
tájékoztató adatokat építettek be, a körjegyzőségi és társulási költségvetési tételeket illetően.
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen elhangzott módosítási javaslatok, körjegyzőséget,
társulást érintő javítások beépítésre kerültek.
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy a körjegyzőség létrehozásával a körjegyzői feladatok ellátása tekintetében a
költségvetés kiadásainak és bevételeinek különbözete 295.601.- forint. Lakosság arányosan
Alapnak 225.466.-forinttal, Alsószentivánnak 70.135.- forinttal kell éves szinten a körjegyzői
kiadásokhoz hozzájárulni.
Alpek János alpolgármester:
Elmondja, hogy nagy megnyugvás számára, hogy a Horváth József képviselő által feltett
javaslatok igaznak bizonyultak. Most is igaza volt, fillérre passzol az, amit költségvetésnél
mondott.
Méhes Lajosné polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki az önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tartalmával egyetért, kézfenntartással
szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület
4/2009. (II. 16.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

4. ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT
KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERHEZ
SZÜKSÉGES TAGI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL MEGHOZNI SZÜKSÉGES
DÖNTÉSEK ÉRDEKÉBEN
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, Méhes Lajosné
polgármester szavazásra teszi fel a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
által
megvalósítani
tervezett
Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszerhez szükséges tagi önkormányzatok által meghozni szükséges
határozati javaslatot előterjesztés szerint.
A képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 31/2009. (II. 16.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület 171/2008. (XII. 19.) számú határozatának
5.) pontját – az 1.) – 2.) -3.) -4.) – 6.) pontok tartalmának változatlan formában történő
meghagyása mellett – alábbi tartalom szerint módosítja:
5.) a társulási Megállapodás XIV. –Záró rendelkezések – fejezete a nyolcadik bekezdést
követően egy új bekezdéssel egészül ki a következők szerint:
Tagok a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában rögzített hatáskörüket a Közép-Duna
Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
megvalósítását,
a
megvalósuló
hulladékgazdálkodási létesítmények használatába vételét követően ruházzák át a
Társulásra.
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott feladatait a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszermegvalósulását, a megvalósuló
hulladékgazdálkodási létesítmények használatába vételét követően köteles ellátni.
A IV/3. 1. c.) pontban meghatározott feladatot a Társulás minden Tagjára nézve változó
időponttól, a Tagok a Hulladékgazdálkodási Rendszer használatába vételének
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időpontjában hatályos közszolgáltatási szerződésének hatályát követő nappal köteles
ellátni.
Tagok felhatalmazzák a Társulás Tanácsát, hogy a megvalósuló Hulladékgazdálkodási
Rendszer üzemeltetőjének kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárást 2009. első
félévében folytassa le.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát
értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. február 28.

5. TÁJÉKOZTATÁS A TELEPÜLÉS WEBOLDALÁRÓL
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Kovács Attila
Méhes Lajosné polgámester:
Elmondja, hogy elkészült a weblap. Megtekinthető az interneten a www.alap.hu. címen,
melyet a képviselők most itt megtekinthetnek.
Alpek János alpolgármester:
A weblap nyitó oldalán elmosódott a művelődési ház, még elmosódottabb a címer, nagyon
semmitmondó.
Véleménye szerint egy a településről készült légi felvétel inkább szembetűnőbb lenne.
Kovács Attila Péter:
Azért a művelődési ház ajtaja van a belépő oldalon, mert általában mindenhova ahova
belépünk oda egy ajtón keresztül lépünk be. Mivel a falu legnagyobb közösségi tere a
művelődési ház ami pártoktól és vallási hovatartozástól mentes ezért esett a döntés a
művelődési ház ajtajára és nem más képre. Hogy homályos? Hozzá tartozik az oldal
stilisztikai desingjéhez.
Alpek János alpolgármester:
A kezdőlap közepén azonnal ott van az üzenő fal. Úgy látja, hogy, a szerkesztő úr figyelmen
kívül hagyta a honlap alapvető funkcióját, protokolláris jelentőségét. Sajnálná, ha az ide
látogató azonnal szembetalálkozna az obcén, trágár szavakkal, durva, egymást gyalázó
kifejezésekkel, esetleg az önkormányzatot lejárató megjegyzésekkel.
Megkérdezi, hogy van-e valamilyen kontrol, amivel ennek elejét lehet venni?
Kovács Attila Péter:
Igen van moderátor. Napi egy két alkalommal kontrollálja és a nem odaillő szövegeket
eltávolítja. Arra is van módunk, hogy kitiltsuk a weboldalról a renitens személyeket az Ön
álltál említet IP cím kitiltással.
Alpek János alpolgármester:
Miért van megjelenítve Sárbogárd Város honlapja?
Ők ezt nem teszik Alappal.
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Kovács Attila Péter:
Azért van Sárbogárd honlapja fent, hogy segítséget nyújtson az olvasónak, hogy ha
Sárbogárdon kell ügyeket intézni pl.: okmányiroda, földhivatal…stb., akkor könnyen
tájékoztatást kaphasson az érintett például az ügyfélfogadási időről.
Alpek János alpolgármester:
A választ azzal a kitétellel fogadja el, hogy a sárbogárdi weblapot vegyék le és készítsenek
egy olyan menü pontot ahol a Sárbogárdi ügyféliroda ügyfélfogadása rendjei lesznek rajta.
Kovács Attila Péter:
Elmondja, hogy az oldalt leszedik, és elkészítik a kért menüpontot.
Alpek János alpolgármester:
Mit keres ott két közösségi oldal?
Többet érne olyan linkje, amelyről ügyeket lehetne intézni.( pl.: APEH, Okmányiroda … stb)
Kovács Attila Péter:
Leszedik az iwiw és my vip linkajánlót. Ide majd felhelyezésre kerülnek Alappal kapcsolatos
weboldalak pl.: sportegyesület oldala.
Alpek János alpolgármester:
A honlapon fel van tüntetve az, hogy az önkormányzat beleegyezése szükséges.
Úgy ítéli meg, hogy a közhasznú információ mindenki tulajdona, és a használatát nem lehet
korlátozni. Jóindulattal esetleg utalni lehet a hozzáférés helyére. Arról meg nem is beszélve,
hogy nem talált szerzői jogvédelem alatt álló anyagot.
Kovács Attila Péter:
Ez a szöveg arra vonatkozik, pl. hogy alap címerét nem másolhatja ki innen senki és nem
használhatja fel levélpapírra, vagy nem csináltathat zászlót. Minden itt lévő szöveget máshol
nem jelentethet meg anélkül, hogy a hivataltól engedélyt ne kérne. Még ha nem is áll szerzői
jogvédelem alatt.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Alpek János alpolgármester úr felvetésére a szerzői jogvédelem alatt álló anyag csak a címer.
A képviselő-testületi rendeletek, döntések, felhelyezett anyagok nyilvánosak.
A weblap készítésével kapcsolatban két észrevétellel élne. Egyrészt indokolt lenne az
önkormányzati gazdálkodás külön megjelenítése a rendeletek megjelenítésétől függetlenül,
illetőleg az önkormányzat a formanyomtatványok letöltésének lehetőségével biztosíthatná az
elektronikus ügyintézés alapjait.
Zuppon Andrea képviselő:
Egyetért azzal, hogy Alap honlapján ne legyen Sárbogárdot reklámozó anyag, de közérdekű
információkat jónak tartja a weblapon megjeleníteni.
Kovács Attila Péter:
Köszöni az elhangzott javaslatokat, a honlap további működése során az észrevételeket
figyelembevételével a szükséges módosításokat elvégzik, elkészítik. Az orvosi címlisták is
felhelyezésre kerülnek az orvosi asszisztens segítségével, s tájékoztatást kaphat a látogató,
hogy kell-e beutaló egy bizonyos vizsgálathoz, vagy sem. Szeretné még, hogy az orvosok is
írnának rövid tájékoztatást a munkájukról.
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Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki alábbi tartalmú határozati javaslattal egyetért, szavazzon. A határozati javaslat:
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület megismete a Bribir-Invest Kft. (8200
Veszprém, Jutasi u. 85/A.) által készített www.alap.hu megjelenítésű települési honlap
tartalmát.
A Képviselő-testület a weblap tartalma, megjelenítése tekintetében kinyilvánítja annak
elfogadhatóságát.
Felhatalmazza a polgármestert szerződés szerinti vállalkozói díj fennmaradó összegének
kifizetésére az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. február 28.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat 32/2009. (II. 16.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület megismete a Bribir-Invest Kft. (8200
Veszprém, Jutasi u. 85/A.) által készített www.alap.hu megjelenítésű települési honlap
tartalmát.
A Képviselő-testület a weblap tartalma, megjelenítése tekintetében kinyilvánítja annak
elfogadhatóságát.
Felhatalmazza a polgármestert szerződés szerinti vállalkozói díj fennmaradó összegének
kifizetésére az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzmaradványa terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. február 28.

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt az ülést 19.20 órakor bezárta.

K. m. f.
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polgármester
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