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JEGYZŐKÖNYV 
 

ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2009. MÁRCIUS 11-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS 

ÜLÉSÉRŐL  
 
 
Napirendi pontok: 
 
 

1. Tájékoztatás közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt támogatás 
igénybevételének lehetőségeiről (folyamatos előkészítés alatt) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 

2. Javaslat az intézményátszervezéssel kapcsolatos szándéknyilatkozatok 
meghozatalára (egyeztetés alatt a társult települések önkormányzatainak szándéka 
tekintetében) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 

3. Javaslat Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozására, kapcsolódó 
rendelettervezet előterjesztése 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

 
4. Egyebek 

 
 
 

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések: 
Alap Község Önkormányzat 5/2009. (III. 12.) számú rendelete A szociális ellátásokról szóló 
5/2008. (III. 25.) rendelet módosításáról 
33/2009. (III. 11.) számú határozat: Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló 
pályázat – pályázati dokumentáció elkészíttetésére forrásbiztosítás 
34/2009. (III. 11.) számú határozat: Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló 
pályázat – tervezési dokumentáció elkészíttetésére forrásbiztosítás 
35-36/2009. (III. 11.) számú határozat: Szándéknyilatkozat Általános Iskola infrastrukturális 
fejlesztésére benyújtandó pályázathoz, forrásbiztosítás 
37/2009. (III. 11.) számú határozat: Szándéknyilatkozat Alapi Óvoda átszervezéséről 
38/2009. (III. 11.) számú határozat: Szándéknyilatkozat Általános Iskola átszervezéséről 
39/2009. (III. 11.) számú határozat: Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása 
40/2009. (III. 11.) számú határozat: Vízelvezető árkok gyom- és cserjeirtására forrásbiztosítás 
41/2009. (III. 11.) számú határozat: Polgári védelmi gyakorlat lebonyolításához forrásbiztosítás 
42/2009. (III. 11.) számú határozat: Horváth József képviselő tiszteletdíj lemondása közalapítvány 
céljára történő átutalással – elutasítás 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Alap Község Önkormányzat képviselő-testületének 2009. március 11-én 17.00 órai 
kezdettel tartott soron következő rendkívüli nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme Alap, Dózsa György u. 31. 
 
Jelen vannak: Méhes Lajosné  polgármester 
 Alpek János alpolgármester 
                             Erős István 
                            Bölcskei Jenőné               
                            Erős Gábor   
                            Horváth József                         
                            Salamon Lajos  
                            Szopori György  
 Zuppon Andrea                               települési képviselők 
                             
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
 Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
                            Kállai Éva Ro & Ro Mérnökiroda Kft. ügyvezetője 
 
Igazoltan távol:                      Szabó János 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 Zuppon Andrea és Bölcskei Jenőné 
képviselőket javasolja.   
 
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Zuppon Andrea és Bölcskei 
Jenőné képviselőt, 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
megválasztotta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyit 
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, a meghívóban szereplő napirendi pontok 
figyelembevételével.  
 
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. Tájékoztatás közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt támogatás 
igénybevételének lehetőségeiről (folyamatos előkészítés alatt) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 

2. Javaslat az intézményátszervezéssel kapcsolatos szándéknyilatkozatok 
meghozatalára (egyeztetés alatt a társult települések önkormányzatainak szándéka 
tekintetében) 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 

3. Javaslat Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozására, kapcsolódó 
rendelettervezet előterjesztése 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

 
4. Egyebek 

 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 

1. TÁJÉKOZTATÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉRE KIÍRT TÁMOGATÁS 
IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL (FOLYAMATOS 

ELŐKÉSZÍTÉS ALATT) 
 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
  
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, bemutatja Kállai Évát, a Ro&Ro Mérnökiroda Kft. 
képviselőjét. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait az alábbiakról: 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezésénél szó esett arról, hogy várható – a 
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény 5. számú mellékletének 20. 
pontja alapján - olyan pályázat kiírása, mely a közoktatási intézmények fejlesztésére irányul. 
Február 26-án megjelent „A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről” szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet. A rendelet a támogatási igények benyújtása 
tekintetében elsőként 2009. március 13-i határidőt rögzített, mely módosításra került 2009. 
március 27-i időpontra. A támogatási igények benyújtására rendelkezésre álló idő így is 
meglehetősen kevés. 
Hivatkozott ÖM rendelet külön vázolja 

o a bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére,  
o az óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére, illetőleg 
o a közösségi busz beszerzésére benyújtandó pályázatok feltételeit. 
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Bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére az önkormányzat jelenleg pályázatot benyújtani nem 
tud, tekintettel arra, hogy a bölcsődei szolgáltatás tekintetében az előkészítő munka még most 
folyik, működési engedéllyel az intézmény még nem rendelkezik. 
Pályázat benyújtásáról az óvoda, illetőleg az általános iskola fejlesztése tekintetében tud 
döntést hozni a képviselő-testület. Támogatásra az óvodát, általános iskolát fenntartó 
települési önkormányzat, intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá Társulás 
nyújthat be. (települési önkormányzatként pályázni nem tudnánk, mert az iskolában nem 
működik legalább 12 osztály, illetőleg az óvodában is gondot jelenthet a következő 5 évben a 
3 csoportos működés.) 
Miután elmúlt évben létrejöttek az Intézményfenntartó Társulások, így az óvodák tekintetében 
Alap község Önkormányzatának az Iskolák tekintetében Cece nagyközség 
Önkormányzatának kell a pályázatot benyújtani, mint az intézményi társulás székhely 
önkormányzatának.  
Az igényelhető támogatás összege intézményenként maximum 20 millió forint. Egy pályázó 
legfeljebb 3 óvoda és 3 általános iskolai intézmény fejlesztésére pályázhat.  
A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 
munkanélküliséggel sújtott településeken (240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet) megvalósuló 
fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a, egyébként 80%-a. Önerő tehát 
10%.  
Alapi Óvoda infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz alábbi részletes 
tájékoztatást nyújtja: 
Pályázat megjelenését követően megtörtént a társult települések polgármesterivel való 
kapcsolatfelvétel. Előzetes tájékoztatás szerint a pályázati lehetőséggel Cece, valamint Alap 
község Önkormányzata kíván élni. Egyeztetések alapján az igényelhető 20 millió forintos 
támogatás a települések között alábbiak szerint került megosztásra: Cece: 10 millió forintra, 
Alap 10 millió forintra tervezheti támogatási igényét.  
Alapi Óvodában, mint székhelyintézményben tervezett felújításokról a tervező asszony fog 
beszélni. 
Társult önkormányzatokkal történő egyezetés szerint minden önkormányzat maga készíti elő 
a saját intézményére vonatkozó pályázati anyagot, azaz a tervezett felújítást megnevezi, 
elkészíti költségvetését, meghozza a szükséges képviselő-testületi határozatot.  
Történt egyeztetés a pályázati dokumentáció elkészítése, illetőleg a fejlesztés 
megvalósításához szüksége tervezési ajánlat tekintetében.  
Pályázati dokumentáció elkészítésére vonatkozó ajánlat 80 e Ft + ÁFA összegű, mely a 
pályázat benyújtását követően lenne esedékes. Ajánlat tartalmát jegyzőkönyvhöz csatolt 
tartalom szerint ismerteti. Az óvodára és az iskolára irányuló tervezési ajánlat 190 e Ft + ÁFA 
összegű, melynek tartalmát jegyzőkönyv melléklete szerint ismerteti. 
A fejlesztés megvalósítása valószínűleg közbeszerzési eljárás lefolytatását fogja maga után 
vonni, miután 2009. április 1-jétől a közbeszerzési értékhatár építési beruházás esetén 15 
millió forint, eszközbeszerzés esetén 8 millió forint.  
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére benyújtandó pályázathoz alábbi részletes 
tájékoztatást nyújtja: 
Pályázatot Cece nagyközség Önkormányzatának kell benyújtani, a pályázatot a Cecei Iskolára 
és az Alapi Iskola felújítására adja be a társulás. 
Egyeztetések alapján a 20 millió forintból Alap község Önkormányzata 8 millió forintra, míg 
Cece nagyközség Önkormányzata 12 millió forintra nyújtja be támogatási igényét. Önrész itt 
is 10%. 
Iskolában, mint a Cecei Általános Iskola tagintézményben tervezett felújításokat jelenlévő 
Kállai Éva ismerteti. 
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Ennél a pályázatnál is mindkét önkormányzat maga készíti elő a saját intézményére 
vonatkozó pályázati anyagot, azaz a tervezett felújítást megnevezi, elkészíti költségvetését, 
meghozza a szükséges képviselő-testületi határozatot.  
A pályázati tájékoztatás és az előkészítési lépések ismertetése után felkéri Kállai Évát, hogy a 
benyújtható pályázattal kapcsolatban tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait.  
 
Kállai Éva Ro & Ro Mérnökiroda Kft. ügyvezetője: 
Köszönti a képviselő testület tagjait. Elmondja, hogy a társulás által beadott összeg bruttó 20 
millió forint, amit az intézmények infrastrukturális fejlesztésre kiírt pályázatra lehet beadni. A 
tervező elkészítette a költségvetést, ami nettó 12.250.000.-Ft körüli összeg, ebből óvoda 
eszköz beszerzése:  1.300.000.-Ft.  
A felújítás során elvégezni kívánt munkák előzetes listája: 

- Külső ajtók cseréje 
- Ablakok cseréje 
- Bejárati portál cseréje mindkét oldalon 
- Bejáratnál lévő mobil rámpa helyett új vasbeton szerkezetű rámpa kialakítása 
- Csúszásmentes burkolattal, széleken padkával, és fogódzóval 
- Bejárat előtti beton felület burkolása csúszásmentes ragasztott kerámia burkolattal 
- Konyha padlóburkolatának és falburkolatának bontása és új burkolatok kialakítása 
- (falburkolat az ajtó szemöldökmagasságáig készül) 
- Konyha falainak és mennyezetének festése 
- Konyhai nyílászárók mázolása 
- Konyha padló összefolyóinak felújítása- 2-3 új összefolyó kialakítása 
- Konyhába páraelszívó készülék beépítése 
- Tornaszoba elé előtető építése  

A tervező elkészítette a költségvetést.  A megvalósulás 2010-ben lesz meg, az árakat ehhez 
igazította a mérnök. Szerinte a tervezett költségvetés a jövőbeni árakhoz igazodik, amit 
fontosnak tart szem előtt tartani.  
Az 1-3. pontnál felsoroltak beruházási értéke körülbelül: nettó 7 millió forint, a fennmaradó 
értékek összege nettó 5 millió forint. 
Az iskola felújításával kapcsolatos összeg a települések megállapodása alapján bruttó 8 millió 
forint.  
A felújítás során elvégezni kívánt munkák előzetes listája: 

- Bejárati portál cseréje hő hídmentes fém portára, ajtó nyílófelületei már az 
akadálymentes igények szerint aszimmetrikus kialakítással 

- Lépcsőház üvegfalainak cseréje hő hídmentes fém nyílászáróra 
- Vizesblokkok komplett felújítása földszinten és emeleten (új padló- és falburkolatok, 

új szaniterek, gépészeti vezetékek felújítása) 
- Bejárat melletti három kis helyiség falainak bontása, ezáltal a zsibongó alapterülete 

megnövekszik, új padlóburkolat készítése és festése 
- 6 meglévő tanterem helyett 8 terem kialakítása kisebb alaprajzi átalakításokkal 

(válaszfalak bontása, új válaszfalak kialakítása, ajtók áthelyezése, új ajtók kialakítása, 
szükség szerint padlóburkolatok javítása, új padlóburkolatok kialakítása) 

- Tüzelő tároló feltöltése, új aljzat kialakítása 
Az önkormányzat által javasolt felújítás nettó összege 9,6 millió forint. Egyeztetéseket von 
maga után, hogy milyen elemek maradjanak benne a benyújtandó pályázat költségvetésében. 
Új tanterem bevonásával építési engedély kötelessé válik a beruházás. A tervező kolléga 
szóban elmondta, hogy a beruházás értékének 2%-a tervkészítési ajánlata. 
Ekkora értékű beruházásnál műszaki ellenőr ajánlott, melyet pillanatnyilag a beruházás 2-3%-
a mértékű összeggel lehet tervezni. Több ajánlatot kell ezzel kapcsolatban bekérni.  
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Méhes Lajosné polgármester:  
A pályázat kiírásnál bölcsőde-óvodai csoport létrehozása plusz pontot, előnyt jelent.  
 
Horváth József képviselő: 
Megkérdezi, hogy a társulás nem előnyösebben pályázhat-e, mert szerinte Alap nem tartozik a 
gazdaságilag hátrányos települések közé. Elmondja, hogy mindig a gesztor Önkormányzat 
besorolását veszik alapul.  
A tervezési költség, a műszaki ellenőr költsége benne van-e a beruházási összköltségbe, vagy 
ezt pluszként kell állni? 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Elmondja, hogy a pályázati kiírás szerint a Társulás nem pályázhat, továbbá ismerteti 
vonatkozó rendelet tartalmát, miszerint Alap község a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott települések listájában szerepel.  
 
Kállai Éva Ro & Ro Mérnökiroda Kft. ügyvezetője: 
Elmondja, hogy a pályázat maximum 20 millió forint bruttó érték lehet. Horváth József 
képviselő Úr kérdésére elmondja, nem támogatható költségként szerepelnek a tervezési, 
műszaki ellenőri költségek. 
 
Horváth József képviselő: 
Megkérdezi, hogy a tervező 190.000.-Ft+ÁFA; Ön, mint pályázatíró 80.000.-Ft +ÁFA 
összeget említett, Cecének is ugyanennyit kell fizetni?          
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy Cece is benne van a társadalmilag hátrányos helyzetű települések között. 
Alap és Cece önkormányzatoknak összesen a pályázatért 270.000.-Ft+ ÁFA összeget kell 
fizetni.  
 
Erős István képviselő: 
Előadja, hogy elég magas számok hangzottak el az imént. Nem adnak esélyt több ajánlat 
bekérésére. Meg kellene hagyni, hogy választási lehetősége legyen az önkormányzatoknak. 
Támogatja a pályázatot, de fix pályázati anyaggal álltak elő.  Azt gondolják, hogy a 
képviselő-testület majd rábólint. A közpénzek felhasználása állami betegség. Szerinte 
irreálisan magasak az árak, biztos, hogy azok messzemenőleg elrugaszkodnak a valóságtól. 
 
Kállai Éva Ro & Ro Mérnökiroda Kft. ügyvezetője: 
Elmondja, hogy a tervezői költségbecslés a kivitelezésre kalkulált árak alapján a pályázat 
számszaki részéhez kerültek összeállításra. Pályázathoz szükséges tételes költségbecslés az 
anyagok akkori árán kerültek betervezésre.   A pályázatnak számszaki alátámasztása kötelező 
feladat. Elmondja továbbá, hogy a tervező és a kivitelezők között semmi közös nem lehet, 
ennek alapján a pályázat benyújtása során nem javasolt a kivitelezőnek ajánlatot tennie. 
Fontosnak tartja már megszerzett tapasztalatai alapján is, hogy előkészítésnél alaposan 
legyenek  a költségek megtervezve, alátámasztva, melyek mind a pályázat során beadandó 
anyagok, illetőleg a  későbbiekben szükséges esetleges közbeszerzési eljárás alapján is 
képezhetik. A tervezői költségbecslés a pályázat kötelező része.  
 
Horváth József képviselő: 
Két pályázat lesz. Az egyik óvodáé, a másik az iskolára vonatkozóan? 
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Kállai Éva Ro & Ro Mérnökiroda Kft. ügyvezetője: 
Csak az Alapi pályázatról beszélünk. 
 
Horváth József képviselő: 
Egy pályázat lesz, 2 épületben fog megvalósulni. Alap község Önkormányzatának pályázatot 
kell kiírnia majd, a másikat meg Cece községnek. Nyilvános közbeszerzést kell alkalmazni.  
 
Kállai Éva Ro & Ro Mérnökiroda Kft. ügyvezetője: 
Nyílt közbeszerzési eljárást kellő gonddal, tervezéssel kell előkészíteni. Fontos, hogy jó 
legyen a műszaki leírás, kellő gonddal legyen elkészítve. Nem izgul, mert jól elő lesz készítve 
a pályázat.  A dokumentációnál három meghívott ajánlat, tétel szükséges, fontos, hogy ne 
legyen szakmai hiányosság.  
Saját magával szemben is elvárja, hogy olyan mélységű költségvetést készítsen, hogy az egy 
esetleges nyílt közbeszerzési eljáráson is megállja a helyét. 
A kérdésekre a tervezőnek kell megválaszolnia. A kivitelező által ajánlott ár az szerződött ár. 
Elmondja, hogy ne sajnálják a pénzt, hogy egy jó szakembert, tervezőt kérjenek fel a munka 
elvégzésére. A műszaki ellenőr se az Önkormányzat embere legyen. Érdemes műszaki 
ellenőrt megfogadni, hogy a munkáját végezze el rendesen.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Előadja, hogy az óvoda elektromos hálózat cseréje nincs a felsoroltak között. Szerinte 
rettenetes sok önerőre van szükség.  
 
Kállai Éva Ro & Ro Mérnökiroda Kft. ügyvezetője: 
Elmondja, hogy egyszer kell 270.000.-Ft-ot kifizetni. A képviselő-testület választhat a 
munkák elvégzésével kapcsolatban.  
Az első választás, hogy minden munkát elvégeztet, ebből adódóan több önrészt kell 
finanszíroznia az önkormányzatnak. A második választás: nincs több pénz, így a 
felsoroltakból ki kell választani a legfontosabbat.  
A pályázat megjelenése és a pályázati beadási határidő között nagyon kevés az idő. 
Nagyvonalakban már készen van minden szükséges dokumentum.  
 
Horváth József képviselő: 
El kell dönteni, hogy vállalja, vagy nem vállalja az önkormányzat a plusz költséget. Vagy a 
műszaki tartalmon változtat a testület, vagy plusz önerő szükséges.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kijelenti, hogy a villany szétválasztása az óvoda és a konyha között fontos lenne, úgy a 
nyílászárók cseréje is. A konyha padlóburkolata nagyon csúszik, és ha a burkolatot felverik, 
akkor a szennyvízelvezetés is megoldott lesz. Javasolja, hogy a pályázati összeg keretein belül 
maradjanak. A költségvetésbe 11 millió forint van betervezve. A nyertes pályázat esetén 
1.194 ezer forint körül van kalkulálva az önrész. Projekt menedzsert kell fogadni. Eszközre 
20% van betervezve, amit kivennének belőle, a villany és a gáz szétválasztására terveznék.  
 
Kállai Éva Ro & Ro Mérnökiroda Kft. ügyvezetője: 
A társulásnál hogy hogyan működik az egybeszámítási kötelezettség, nem tudja, utána kell 
néznie.  
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Horváth József képviselő:  
Javasolja, hogy kerüljön betervezésre a konyha energetikai szétbontása is. Javasolja továbbá, 
hogy a következő ülésre készüljön egy részletes költségbecslés, melyből majd csemegézhet a 
testület, hogy melyiket vegye ki az anyagból és melyik maradjon benne a pályázatban. 
Kérdezi, hogy be kell-e nyújtani az építésügyi hatóságnak véleményeztetni az anyagot? 
Szerinte óvatosságból az általános rendezési tervet is meg kell nézni, hogy felújítható-e az 
épület.                                                                                                                                                                                        
 
Kállai Éva Ro & Ro Mérnökiroda Kft. ügyvezetője: 
Elmondja, hogy véleménye szerint nem kell, a pályázati anyagban sem olvasta, hogy az 
építésügyi hatóságnak véleményeznie kellene a dokumentumokat. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Megköszöni az észrevételeket. A következő ülésre készül részletes költségbecslés. Ismerteti a 
határozati javaslatokat a pályázati dokumentáció elkészíttetése, a tervezési dokumentáció 
elkészítetése, továbbá az iskolára pályázat tekintetében. Az iskolával kapcsolatban azért lenne 
szükséges a határozatokat meghozni, hogy arról Cece nagyközség Önkormányzatának 
értesítése a pályázat összeállításához megtörténhessen.  
A Képviselő-testület a határozati javaslatokról – a határozatokról külön-külön szavazással - 
alábbi döntéseket hozta.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat 

33/2009. (III. 11.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet szerint 
meghirdetett felhívásra. A pályázati dokumentáció elkészítésére a Ro&Ro 
Mérnökiroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3., képviseli: Kállai Éva ügyvezető) 
ajánlatát 80.000 Ft+ÁFA összegért elfogadja, annak forrását az Önkormányzat 2009. 
évi költségvetése tartalékának terhére biztosítja. 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a Kft. ügyvezetőjét 
értesítse, a tárgyban a szerződést megkösse, s a pályázati dokumentáció 
elkészíttetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat 
34/2009. (III. 11.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási intézmények 
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infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet szerint 
meghirdetett felhívásra. 
A pályázat elkészítéséhez szükséges tervezési dokumentáció (koncepcióterv, 
költségbecslés, tételes költségvetés) előkészítésére Édes Szilárd Mérnöki Irodája 
(8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 20.) ajánlatát 190.000 Ft+ÁFA összegért 
elfogadja, annak forrását az Önkormányzat 2009. évi költségvetése tartalékának 
terhére biztosítja. 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a tervezőt értesítse, a 
tárgyban a szerződést megkösse, s a pályázati dokumentáció elkészíttetéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat 
35/2009. (III. 11.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet szerint 
meghirdetett felhívásra a Cecei Általános Iskola tagintézménye az Alapi Általános 
Iskola (7011 Alap, Béke u. 12.) infrastrukturális fejlesztésére.  
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően 
hasznosítja, a feladat ellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az 
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtása során fenti nyilatkozatok mellékeléséről gondoskodjon.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. március 27. 
 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat 
36/2009. (III. 11.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
pályázatot kíván benyújtani „A bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet szerint 
meghirdetett felhívásra a Cecei Általános Iskola tagintézménye az Alapi Általános 
Iskola (7011 Alap, Béke u. 12.) infrastrukturális fejlesztésére 8 millió forint 
támogatási igény megjelölésével, melyhez szükséges önerőt – a támogatási igény 
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10%-át, azaz 800.000 forintot – az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 
felhalmozási kiadásainak terhére biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. március 27. 
 

Kállai Éva Ro & Ro Mérnökiroda Kft. ügyvezetője 18.20 órakor távozott az ülésteremből.  
 

 

2. JAVASLAT AZ INTÉZMÉNYÁTSZERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS 

SZÁNDÉKNYILATKOZATOK MEGHOZATALÁRA (EGYEZTETÉS 
ALATT A TÁRSULT TELEPÜLÉSEK ÖNKORMÁNYZATAINAK 
SZÁNDÉKA TEKINTETÉBEN) 

 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselő-testület előző ülésén felhatalmazta a polgármestert illetőleg az óvoda 
intézményvezetőjét, hogy a bölcsődei csoport kialakításával kapcsolatos döntéseket 
előkészítse.  
A Képviselő-testületi ülés óta február 18-án megjelent a 4/2009. (II. 18.) OKM. rendelet, 
amely szabályozza az egységes óvoda-bölcsőde kialakításának szabályait. Hivatkozott 
jogszabály szerint „Az óvodai és a bölcsődei nevelés feladatait önálló intézményként ellátó 
egységes óvoda-bölcsőde akkor létesíthető, ha a települési önkormányzat illetékességi 
területén a bölcsődei nevelés nem biztosított vagy elégséges gyermek hiányában a bölcsődei 
gyermekcsoport nem alakítható ki és az óvodai nevelés igénybevételére jogosult 
gyermekekből sem alakítható ki olyan óvodai csoport, amelynek létszáma eléri a húsz főt. Az 
egységes óvoda-bölcsőde szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként is 
megszervezhető. Az egységes óvoda-bölcsőde intézményegység olyan óvoda részeként 
szervezhető, amelyben az óvodai csoport, illetve csoportok gyermeklétszáma eléri a húsz főt. 
Az egységes óvoda-bölcsődében egy gyermekcsoport alakítható ki, amelyben a 
gyermeklétszám nem haladhatja meg a húsz főt és a három év alatti gyermekek száma nem 
több ötnél.” 
Tegnapi nap folyamán szülői értekezlet tartására került sor az óvodában. Az ott elhangzottak 
alapján 7 szülő adott olyan szándéknyilatkozatot, mely szerint szeptember 1-jétől gyermekét 
beíratná a bölcsődei csoportba. 
A személyi és tárgyi feltételek alacsony költséggel megvalósíthatóak. 
Az intézményátszervezések véglegesítéséhez fontos a képviselő-testületnek döntést hozni 
azon szándékairól, hogy az óvodában, illetőleg az iskolában milyen átszervezéseket kíván 
végrehajtani. 
Az Óvoda tekintetében a szándéknyilatkozatnak ki kellene térnie az egységes óvoda-bölcsőde 
kialakítására, illetőleg arra, hogy ha ez létszámhiány miatt nem valósítható meg indokolt-e a 
jelenlegi 3 csoport helyett 2 csoporttal működnie az intézménynek. A Vajtai Óvoda jelezte, 
hogy egy csoportos óvodája tekintetében maximális gyermeklétszám emelésére irányuló 
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szándékához kéri a szakértő felkérését, Cece Önkormányzata takarékossági intézkedésekre 
hivatkozással jelezte átszervezési szándékát.  
Döntést kellene hozni az iskola átszervezéséről a telephely megszüntetése tekintetében 
illetőleg az egész napos iskolai oktatás feltételeinek kialakítása, bevezetése tekintetében. Cece 
önkormányzata is jelezte átszervezésre irányuló szándékát.  
Az átszervezésről a Képviselő-testület legkésőbb március 31-én hozhat döntést, addig 
valamennyi egyeztetést le kell folytatni. 
Bölcsődei normatíva összege az összevont óvoda-bölcsődei csoportra: 1.371.600 Ft 2009. 
szeptember 1-től – 2009. december 31-ig négy hónapra. 
Minimális átalakítás kellene elvégezni a csoportszobákba, pelenkázót kell készíttetni, a 
zuhanyzótálcába egy lemosót kellene készíttetni, a WC-ben a térelválasztót kell kiszerelni, 5 
gyermeknek asztalt és széket vásárolni.  
Napi ötszöri étkezést kell biztosítani a gyermek számára. Ebből kettő étkezésnél gyümölccsel 
kell megkínálni őket. 
Nyitvatartási időt 9 és ½ óra helyett 10 órára kell emelni. Ha ezek a feltételek adottak lesznek, 
a módszertani intézettől ellenőrzés várható.  
Óvodapedagógus továbbképzésére lesz szükség. A képzés 3 szemeszteres, amit saját 
költségén vállalt. 
Közcélú foglalkoztatásban lesz alkalmazva a dajka az idei évben. Cél lenne az is, hogy az 
önkormányzat a munkahelyeket ne szüntesse meg.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Az elmúlt szülői értekezleten ő is részt vett, és nem feltételezi, hogy az ott megjelent szülők 
közül mindenki befogja írattatni a bölcsődébe,  és szerinte a gyermekének nem mindenki 
fogja biztosítani a kért eszközöket.(pelenka, popsi kendő, popsi kenőcs). 
Kettő gyermek nem integrálható be a közösségbe. A szülőnek nincs kötelezettsége, hogy 
szeptembertől bölcsődébe járjon a gyermek.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy a nem létező intézménybe nem lehet beíratni gyermeket. Március 31-ig kell 
meghozni a képviselő-testületnek a döntést, hogy szándékozik-e bölcsődei csoportot 
létrehozni. Teljes számítást fog a képviselő-testületi ülésre hozni, hogy mi mennyibe kerül. 
Az óvodai nyitva tartás meghosszabbításához felmérést kell kérni a szülőktől. 
Szerinte a pelenka, popsi kenőcs hordásával nem lesz gond, mert most is viszik az óvodába  a 
szülők  a szükséges tisztálkodási eszközöket. 
 
Zuppon Andrea képviselő: 
Elmondja, hogy, mint óvodapedagógus a létszámon nem aggódnak, szerinte össze fog jönni. 
Az összes családot felkeresték, aki szóba jöhetett. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy először is szándékát kell kinyilvánítani a képviselő-testületnek az 
átszervezésről. 
Második lépés a szakértők felkérése. Harmadik lépés: egyeztetés a szakszervezetekkel, 
alkalmazotti közösséggel, iskolaszékkel, megyei önkormányzattal. 
Negyedik lépés a képviselő-testületi döntés az átszervezésről.  
 
Horváth József képviselő: 
Megkérdezi,hogy mennyi a szakértői díj?  
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Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
A szakértői díj a minimálbér 30%-ától – 150%-áig terjedhet.  
Az OKÉV-től lekérték a szakértői listát. Meglátása szerint az átszervezésben érintett 
önkormányzatoknak a gyermeklétszám arányában kellene fizetni a szakértői díjat. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az iskola átszervezésével kapcsolatban egy intézménybe szeretnék járattatni a gyerekeket. A 
Fő utcai iskolát 2010-ig bérli az önkormányzat a Katolikus Egyháztól. Takarékossági 
szempontból az alsósok az emeletes iskolánál az alsó szinten, a felsősök a felső szinten 
lennének elhelyezve. Sok fűtési költséget megtakarítanának ezzel. 
Először csak az első osztályba kerülne bevezetésre az egész napos iskola, mint 
Sárszentmiklóson. A tanítási órák meglennének osztva.  
A napközi is egyfajta nevelés. Az egész napos iskolánál plusz normatíva is jár. Cece 
önkormányzattal együtt TÁMOP pályázaton 38 millió forintot nyert az önkormányzat.  
Ezt a pénzt az intézményekben dolgozók átképzésére, tananyagok megvásárlására, 
nyelvoktatásra, kötelező továbbképzésekre lehet fordítani.  
A TÁMOP 1.1. pályázatot számítógép park felújítására lehet fordítani. Minden feltétel adott, 
hogy minél hatékonyabban működjön az iskola. 
 
Alpek János alpolgármester: 
Nagyon nem szeretné, hogy egész napos iskolába járjon a gyermeke, szerinte nem lehet 
ráerőltetni sem a szülőre, sem a gyerekre semmit. Javasolja, hogy közvélemény kutatást 
végezzenek.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A napköziben megebédelés után elkészíti a házi feladatát a gyermek. Az egész napos iskolába 
délelőtt a matematika, magyar órák lennének, délután pedig a készség tantárgyak 
következnének (rajz, testnevelés, ének, technika). 
Közvélemény kutatást természetesen fognak végezni, de szerinte miért ne kérhetnék meg a 
szakértői véleményt? Ismerteti a határozati javaslatokat mind az Óvoda, mind az Iskola 
átszervezése tekintetében. Kéri a Képviselőket, hogy a határozatok elfogadásáról 
szavazzanak. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat 

37/2009. (III. 11.) számú határozata 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
2008. augusztus 31-i hatállyal létrehozott Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta 
Óvodai Intézményfenntartó Társulás székhely intézményében az Alapi Óvodában (7011 
Alap, Vörösmarty u. 7.) alábbi átszervezési kérdések tekintetében kíván döntést hozni: 

- 2009. szeptember 1-jei hatállyal egységes óvoda-bölcsőde kialakításáról, illetőleg 
ennek esetleges – szükséges létszámigényhez kötődő – meghiúsulása esetén  

- 2009. szeptember 1-jei hatállyal a jelenlegi 3 csoporttal működő 
székhelyintézmény 2 csoporttal történő működtetéséről. 

Alap község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Alapi Óvoda felügyeleti 
szerve tudomásul veszi, hogy a társult önkormányzatok, így 
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- Vajta község Önkormányzata jelezte a Vajtai Óvoda, mint egy csoportos óvoda 
maximális gyermeklétszám megemelésére irányuló szándékát, 

- Cece nagyközség Önkormányzata jelezte a Cecei Óvoda átszervezési szándékát 
takarékossági intézkedésekre irányulóan.  

Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az átszervezéssel 
kapcsolatban felmerült szakértői munkadíjat – az átszervezésben érintett társult 
települési önkormányzatok gyermeklétszám-arányosan – 2009. évi költségvetésük 
terhére egyenlítsék ki.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az intézmény 
átszervezésével kapcsolatban határozatban foglalt szándéknyilatkozat szerint járjon el. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. március 31. 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
38/2009. (III. 11.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
2008. augusztus 31-i hatállyal létrehozott Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai 
Intézményfenntartó Társulás tagintézményében a Cecei Általános Iskola Alapi 
Általános Iskola tagintézménye tekintetében (7011 Alap, Béke u. 12.) alábbi átszervezési 
kérdésekben kíván döntést hozni: 

- 2009. szeptember 1-jei hatállyal a tagintézmény telephelyének – 7011 Alap, Fő 
u. 189. – megszüntetéséről, az iskolai oktatás egy épületben történő (7011 Alap, 
Béke u. 12. ) megoldásáról, 

- 2009. szeptember 1-jei hatállyal az egész napos iskolai oktatás feltételeinek 
kialakításáról, bevezetéséről.  

Alap község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Cece 
nagyközség Önkormányzata is jelezte a Cecei Általános Iskola átszervezésére irányuló 
szándékát.  
Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az átszervezéssel 
kapcsolatban felmerült szakértői munkadíjat – az átszervezésben érintett társult 
települési önkormányzatok gyermeklétszám-arányosan – 2009. évi költségvetésük 
terhére egyenlítsék ki.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az intézmény 
átszervezésével kapcsolatos határozatba foglalt szándéknyilatkozatáról Cece 
Nagyközség Önkormányzatát értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: azonnal 
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3. JAVASLAT HELYI SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 

LÉTREHOZÁSÁRA, KAPCSOLÓDÓ RENDELETTERVEZET 
ELŐTERJESZTÉSE 

 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

 
 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. törvény 58/B.§. (2) 
bekezdése szerint:  
„A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a megyei, 
fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a 
szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal 
évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás 
területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi 
rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.” 
A Közfoglalkoztatási terv készítése folyamatban van. A véleményeztetések határidőben 
történő lebonyolításához indokolt mielőbb a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása. 
 
Erős István képviselő: 
Miről szól a helyi szociálpolitikai kerek asztal? 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
2009. évben április 15.-éig közfoglalkoztatási tervet kell az önkormányzatnak elfogadni, mely 
olyan egy éves időtartamra szóló terv, melyben az önkormányzat meghatározza: 

- azokat az önkormányzati közfeladatokat, amelyeket közfoglalkoztatás keretében     
   kíván ellátni, 
- az ehhez szükséges létszámot, 
- a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti várható összetételét, 
- a megvalósításhoz szükséges költségeket (forrásokat), 
- a rendszeres szociális segélyesek közfoglalkoztatásba való bevonását, ha akarja az 
önkormányzat.  

A Közfoglalkoztatási tervet véleményeztetni kell a szociálpolitikai kerekasztallal és a 
munkaügyi kirendeltséggel, melyre jogszabály 15 napot biztosít. A Magyar Államkincstárnak 
is meg kell küldeni, hogy hány embert fog az Önkormányzat foglalkozatni. A későbbiekben 
folyamán lehet majd ezeket módosítani, amiről a képviselő-testület fog majd dönteni.  
 
Erős István képviselő: 
A megszűnő munkahelyekről kiáramló embereket foglalkoztatni kell. Közkalapba van az 
adófizetők pénze. Elmondja, hogy ”olyan munkahelyeket kell teremteni, ahol az emberek nem 
csinálnak semmit, például támasszák a lapátnyelet.”  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Elmondja, hogy ez egy kötelezettség, amelyet egy törvény ír elő. Volt egy olyan tervezet, ahol 
nemcsak az önkormányzatok, de a vállalkozók is foglalkozhatták volna az aktív korúak 
ellátására jogosult embereket, de ezt nem fogadták el, így csak a képviselő-testületekre maradt 
a jogszabályi kötelezettség teljesítése.   
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Horváth József képviselő: 
Elmondja, hogy nem érti, hogy miért kellett az alapi Szociális Otthon vezetőjét bevonni. Nem 
az önkormányzat fennhatósága alá tartozik, és nem szociális keretet lát el. Semmi köze nincs 
a szociális ellátáshoz, megyei irányítású szerv. Mivel nem a falu gondjaival foglalkozik, 
véleményt sem tud mondani az intézmény vezetője.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Tekintettel arra, hogy a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a Szociális Kerekasztal tagja többek 
között a helyi önkormányzat területén szociális intézményeket működtető fenntartó 
képviselője, így került a javasolt személyek közé az intézmény vezetője. A szociális 
kerekasztalban valamennyi érintett személy érdekeit képviselni kell, így az intézmény 
vezetője véleményt nyilváníthat olyan szféra képviseletében, akik az intézmény ellátotti körét 
képezik. A Kerekasztal feladatai között szerepel a szolgáltatásfejlesztési koncepció 
véleményezése is, ahol esetleges szerepe lehet az intézmény vezetőjének.  
 
Horváth József képviselő: 
Megkérdezi, hogy miért nem a társulással készíttette el az önkormányzat, nem lett volna 
egyszerűbb?  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Elmondja, hogy az idő szorít. Valóban célszerű lenne, ha a Kerekasztal kistérségi szinten 
működne. Talán azért sem oldódott meg ez a kérdés kistérségi szinten, mert a Szociális 
Kerekasztal létrehozásának kötelezettsége csak a kétezer fő feletti települések érinti és 
Sárbogárdon és Cecén már megoldott ez a kérdés.  
 
Alpek János alpolgármester: 
A Képviselő-testület munkáját nagyon megkönnyítette volna. Szerinte koncepciót, vagy 
alternatívát kell kidolgozni, hogy mit fog az önkormányzat a jogosultakkal megcsináltatni.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Elmondja, hogy már elkészült a közfoglalkoztatási terv első tervezete, melyben arra 
törekedtek, hogy a jelenlegi látókörben lévő személyekhez illesszék az ellátandó feladatokat.  
 
Erős István képviselő: 
Felháborodottan közli, hogy az adózók és a falu pénzével szórakoznak. A faluban végig 
vendelegnek, nem javul a falu képe. Ilyen eszement hülyeségekre kényszerítik a testületet. 
 
Horváth József képviselő: 
A feladat törvényi kötelezettség, az első számú felelőse a jegyző.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztésben található határozati javaslatról, szavazzanak. 
Aki határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.     
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat  
39/2009. (III. 11) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület – hivatkozással a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B.§. (2) bekezdésére – Helyi 
Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre.  
A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 

- Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége szociális ügyekkel foglalkozó 
köztisztviselője, 

- Alap község közigazgatási területén foglalkoztatott védőnők, 
- „Háló” Dél-Mez őföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat mindenkori 

intézményvezetője, 
- „Háló” Dél-Mez őföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat   

� Családsegítő Szolgálatának mindenkori családgondozója, valamint 
�  Gyermekjóléti Szolgálatának mindenkori családgondozója, illetve  
� a házi segítségnyújtásban részt vevő gondozók mindenkori szakmai 

vezetője,  
             akik Alap község közigazgatási területén végzik munkaköri feladataikat, 

- Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Alapi Telephelyének 
mindenkori vezetője. 

 
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai maguk közül 4 év időtartamra elnököt 
választanak. Az elnök feladata a Helyi Szociálpolitikai Kerek asztal képviselete, az 
ülések összehívása, vezetése. 
A Helyi Szociálpolitikai Kerek asztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Elmondja, hogy hétfőn kiküldésre került a szociális ellátásokról szóló 5/2008. (III. 25.) 
rendelet módosításáról szóló rendelettervezet. Módosultak a „szociális igazgatásról és 
szociális ellátásoktól” szóló 1993. évi III. törvény rendszeres szociális segély megállapítására 
irányuló szabályai, új ellátási forma – aktív korúak ellátása- került bevezetésre. A hivatkozott 
törvénymódosítás felhatalmazást ad az önkormányzatok számára az új ellátási formával 
kapcsolatos rendeletalkotási kötelezettségre. A körjegyzőség megalakulása óta nem kerültek 
átvezetésre a rendeletben a Körjegyzőséggel kapcsolatos eljárási szabályok, a szociális és 
gyermekjóléti szolgálat feladatellátása. Helyi Szociálpolitikai Kerek asztal létrehozása, 
illetőleg annak rendeleti szabályozása – 2000 fő feletti települések esetén - a képviselő-
testület kötelezettsége.  
A rendszeres szociális segélyezettnek a családgondozóval együttműködési kötelezettsége van. 
Ezen együttműködési kötelezettség tartalmi elemeit helyi rendeletben kell szabályozni. 
A rendelettervezet tartalmazza a eredeti rendelet !.§. (1) bekezdésének módosítását, valamint 
a 4.§. (3) bekezdéssel történő kiegészítését. A rendelet ezen szakaszának módosítása azonban 
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nem indokolt, mert az ápolási díj megállapítása nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, 
így annak rendeleti szabályozására jogszabály nem ad felhatalmazást. Kéri a Képviselő-
testületet, hogy a rendelettervezetet ezen szakasz módosításának kivételével fogadják el.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Kéri a Képviselőket, hogy aki a szociális ellátásokról szóló 5/2008. (III. 25.) számú rendelet 
módosításával, a Körjegyző Asszony által elhangzottakkal egyezően egyetért, 
kézfenntartással szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
  
 

Alap község Önkormányzat 
5/2009. (III. 12.) számú rendelet 

A szociális ellátásokról szóló 5/2008. (III. 25.) rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
 

4. EGYEBEK  
 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A vízügyi társulat vezetősége megkereste, hogy a faluban lévő árkokban a nádat levágják 
térítésmentesen. 
Vegyszerezést célszerű lenne belterületen évente két alkalommal elvégezni. 
Alap község határában lévő vízelvezető árkok szelektív gyom- és cserje irtását 18 
Ft/m2+ÁFA áron végezné el az ajánlatot tevő. Ez két permetezést jelent, az első kezelés a 
vegetációtól függően májusban, a második korrekciós kezelés ezt követően 6-8 hét múlva. 
Előzetes kalkulációk szerint 4 km hosszú a vízelvezető árok, mely 3 m szélesen számolva 
200.000.-Ft körüli összeget jelentene.  

 
Horváth József: 
Elmondja, hogy a Dózsa György utca 64. szám mögött húzódó árkot egészen a 61-es útig 
legalább egyszer javasolja levegyszerezni. Szerinte a faluban lévő vízelvezető árkok 
nincsenek 4 km hosszúak.  

 
Alpek János alpolgármester: 
Előadja, hogy a Csapóköznél lévő vízelvezető árok 5 m széles.  

 
Horváth József képviselő: 
Javasolja, hogy a képviselő-testület szavazza meg 200.000.-Ft+ÁFÁ összeget, és a  
Polgármester Asszony  végeztesse el a vízelvezető árkok kétszeri lepermetezését. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Kéri a Képviselőket, hogy aki a vízelvezető árkok kétszeri lepermetezésével egyetért – 
200.000.-Ft +ÁFA -  kézfenntartással szavazzon.  
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat  
40/2009. (III. 11.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Alap község vízelvezető árkainak 
kétszeri lepermetezésére – gyom- és cserjeirtására -  200.000 Ft+ÁFA összeget a 2009. 
évi költségvetés tartalékának terhére biztosít.  
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a vízelvezető árkok gyom- és 
cserjeirtását megrendelje, a munka elvégzéseként a biztosított összeget kiegyenlítse.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. július 30. 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Fejér Megyében 3 település Enying, Alap, 
Daruszentmiklós kapta meg a megtisztelő feladatot, hogy önkénteseket felkérve 
polgárvédelmi gyakorlatot tartanak. Erre a napra 200.000.-Ft-ot kap egy-egy település.  
30.000.-Ft-ot eszközvásárlásra kell fordítani, 170.000.-Ft-ot pedig belvíz árkok tisztítására, 
fakivágására kell fordítani, a lakosság biztonsága és védelme érdekében. 20 főre teljes 
felszerelést biztosítanak (mint például kesztyű, védősisak, gumicsizma, stb.)  
Vendéglátás és ebédeltetés az alapi Vadászházban lesz. A 20 fő önkéntes 15 polgárőrből és 5 
fő közmunkás emberből tevődik össze. 
Minden önkéntes gyakorlatot végzőnek 2.000.-Ft-os ajándékutalványt valamint az étkeztetést 
kellene biztosítani, ami az önkormányzat önrésze.  
Kéri, hogy a képviselő-testület tagjai ajánljanak fel a tiszteletdíjukból egy kis összeget, hogy 
az önkénteseknek az utalványt tudják biztosítani. 
 
Alpek János alpolgármester: 
Méhes Lajosné felvetésre elmondja, hogy ajánlják fel a résztvevők ő maguk jótékonysági 
célra.  
 
Horváth József képviselő: 
Elmondja, hogy nagyon szomorú, hogy az önkormányzat nem tud ennyit felvállalni, akár 
többet is adhatna, mint 2.000.-Ft. 
Javasolja, hogy a Szente saroknál lévő áteresz és a Kossuth utca végén lévő áteresz közötti 
területet ki lehet tisztítani. A Fő utca elején lévő átereszt csak vegyszerezni kell. 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
Tekintettel az elhangzott javaslatra, kéri, hogy aki a polgárvédelmi gyakorlaton résztvevők 
részére a gyakorlat megszervezéséhez 50.000 Ft összegű támogatás megállapításával egyetért, 
kézfenntartással szavazzon.  
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat  
41/2009. (III. 11.) számú határozata 

 
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület a településen 2009. április 9-én tartandó 
polgári védelmi gyakorlat lebonyolításához, továbbá a gyakorlatban résztvevők számára 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetése tartaléka terhére  ötvenezer forint támogatást 
nyújt.  
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a támogatás összegének kifizetéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: 2009. április 30.  
 

Horváth József képviselő: 
Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen történtek miatt elnézést kér, senkit 
személyesen nem akart megsérteni. Ne haragudjon meg ezért senki. 2009. év február 11-i 
képviselő-testületi ülésen megállapodtak valamiben, hogy a költségvetésben, a bevételi oldalt 
és a kiadási oldalt a táblázatban kijavítják a módosításaival együtt. Ezt a javaslatot 
bátorkodott a testületi ülésen szóvá tenni, és nem a kocsmában, nem a fodrásznál. Úgy 
gondolja, hogy jogosan mondta el, azt, hogy a körjegyzőségnél a 40 millió forint mind a 
bevételi, mind a kiadási oldalon nem jól szerepel. A TB kiszámítása sem stimmelt. A felvetett 
problémákat az előterjesztőnek elmondta, Ő azt válaszolta, hogy nem ért hozzá. A körjegyző 
asszony azt válaszolta, Ő nem pénzügyes. A készítőnek címezte a kérdést, és ő bambán csak 
nézett, nem értette, vagy nem akarta megérteni a javaslatát. Majdnem rosszul érezte magát, 
mert olyan dolgot mondott, amit nem lehet kivitelezni. Olyan megjegyzések hangzottak el, 
nyilvános helyen - fodrásznál - hogy a készítő milyen jó költségvetést készített, csak a 
Horváth szemétkedik, majd megveretteti. A szemétkedést, a kekeckedést vállalja, bizonyítani 
tudja, hogy igaza volt. Szerinte ez nem köztisztviselői magatartás, ahogy vele szemben 
viselkedtek. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testület olyan költségvetést fogadott el, amit ő 
javasolt az első ülésen kijavítani. A február 16.-ai rendkívüli képviselő-testületi ülésre nem 
kapott meghívást, az alpolgármester és az egyik képviselő tudatta vele, de tudomása szerint a 
polgármesternek kell összehívnia. Szerinte a rendeletalkotás törvénytelen volt. Nem fogja 
megtámadni, nem fog fellebbezni ez ellen.  
Erre a fenti megjegyzésre semmilyen választ nem vár. 
Elmondja, hogy a képviselő-testületi tiszteletdíjáról le szeretne mondani az iskola 
alapítványának részére, a bruttó összeget oda utalják át. Kéri, hogy ezt szavazza meg a 
testület. 
Aki úgy érzi, hogy hátráltatja a képviselő-testület munkáját az nyugodtan mondja meg, ő csak 
szakmai szempontból közelítette meg  a dolgot, és a tények Őt igazolják.  
              
Méhes Lajosné polgármester:  
A Képviselő Úr az általa elmondottakra választ nem vár, viszont kérte, hogy a Képviselő-
testület szavazza meg, hogy a képviselői tiszteletdíjáról lemond, és annak bruttó összege 
kerüljön átutalásra az iskola közalapítványa részére. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfenntartással 
szavazzon.  
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat  
42/2009. (III. 11.) számú határozata 

 
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület nem támogatta Horváth József települési 
képviselő tiszteletdíjának lemondására irányuló javaslatot azzal a céllal, hogy 
tiszteletdíjának bruttó összege kerüljön átutalásra az iskola közalapítványa részére.  
 
 
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt az ülést 20.30 órakor bezárta.  
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 Méhes Lajosné                              Nyikosné Katzenberger Erika 
  polgármester                      körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
     Zuppon Andrea                                                                                   Bölcskei Jenőné 
jegyzőkönyv hitelesítő                 jegyzőkönyv hitelesítő 


