Alap község Önkormányzata
7011 Alap, Dózsa György u. 31.
' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu

JEGYZŐKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2009. MÁJUS 5-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Napirendi pontok:
1.

Javaslat Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézmény Fenntartó Társulás 2008. évi
költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Csőgörné Csősz Éva
gazdasági főelőadó

2.

Javaslat Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézmény Fenntartó Társulás 2008. évi
költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Csőgörné Csősz Éva
gazdasági főelőadó

3.

Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Csőgörné Csősz Éva
gazdasági főelőadó

4.

Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Csőgörné Csősz Éva
gazdasági főelőadó

5.

Alapi Óvoda Alapító Okiratának II. számú módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

6.

SZSZB tagok, póttagok megválasztása
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzat 7/2009. (V. 6.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
10/2008. (VIII. 28.) számú rendelet módosításáról
Alap Község Önkormányzat 8/2009. (V. 7.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
végrehajtásáról és a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
104/2009. (V. 5.) számú határozat: Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének módosítása
105/2009. (V. 5.) számú határozat: Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi zárszámadásának elfogadása
106/2009. (V. 5.) számú határozat: Módosító javaslat az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának
összegére
107/2009. (V. 5.) számú határozat: Alapi Óvoda Alapító Okirat I. számú módosítása
108/2009. (V. 5.) számú határozat: Alapi Óvoda Alapító Okirat II. számú módosítása
109/2009. (V. 5.) számú határozat: Óvodai Intézményfenntartó Társulási Megállapodás I. számú módosítása
110/2009. (V. 5.) számú határozat: Óvodai Intézményfenntartó Társulási Megállapodás II. számú módosítása
111/2009. (V. 5.) számú határozat: Szavazatszámláló Bizottsági tagok, póttagok megválasztása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat képviselő-testületének 2009. május 5-én 19.00 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 alpolgármester
Bölcskei Jenőné
Erős István
Erős Gábor
Horváth József
Salamon Lajos
Szabó János
Szopori György
Zuppon Andrea

polgármester

települési képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak:
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó

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, az áprilisi soros ülésen elhangzottak alapján. A testületi
ülés megtartása azért vált szükségessé, mert Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület
az ülés napirendi pontjai tekintetében addig döntést hozni nem tudott, amíg valamennyi társult
település az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetését, zárszámadását, az Alapi
Óvoda Alapító Okiratának valamint a Társulási Megállapodásának módosítását nem
véleményezte, illetőleg Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem hozott
döntést a Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének módosításáról valamint zárszámadásáról.
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A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – külön határozathozatal nélkül - 10 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta:

1. Javaslat Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézmény Fenntartó
Társulás 2008. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
2. Javaslat Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézmény Fenntartó
Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
3. Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
4. Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
5. Alapi Óvoda Alapító Okiratának II. számú módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
6. SZSZB tagok, póttagok megválasztása
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. JAVASLAT ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA
ÓVODAI INTÉZMÉNY FENNTARTÓ TÁRSULÁS 2008. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
Méhes Lajosné polgármester:
Az előterjesztést a képviselők az április 28-i ülés meghívójával együtt megkapták, hivatkozott
ülésen a képviselők az anyaggal kapcsolatban véleményt nem nyilvánítottak. A környező
települések – Cece, Alsószentiván, Sáregres, Vajta - határozatai már ismertek, mindenki
elfogadta a költségvetés módosítását.

4

Alap Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az ülést megelőzően tárgyalta a napirendet.
Felkéri a pénzügyi Bizottság elnökét, Salamon Lajos képviselőt, hogy a Pénzügyi Bizottság
véleményét, javaslatát ismertesse az együttes ülés résztvevőivel.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Alap – Alsószentiván – Cece – Sáregres – Óvodai Intézmény Fenntartói
Társulás 2008. évi költségvetésének módosítását a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületeknek.
Alpek János alpolgármester:
Szeretne válasz kapni a következőre. Az rendben van, hogy elfogadunk egy módosítást
ahol a bevételi és kiadási oldal nagyon szépen összesimul ugyanakkor ezen költségvetés
elfogadását úgy terjesztik elő, hogy a módosítással nem egyezik. Az 5.757 ezer forint
maradvány felosztásáról nincs benyújtott felosztási javaslat.
Csőgőrné Csősz Éva gazdasági főelőadó:
Elmondja, hogy vannak olyan tételek, amit muszáj bemódosítani. Nem előírás, hogy a
teljesítéshez kell a módosítottat bemódosítani. Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai Intézmény Fenntartó Társulás 2008. évi költségvetésének végrehajtására benyújtott
előterjesztés 5. számú mellékletében található településenkénti bontásban a bevételek és a
kiadások közötti különbözet. A határozati javaslat utal a különbözet rendezésére.
Méhes Lajosné polgármester:
Miután egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
104/2009. (V. 5.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi
költségvetése módosításáról szóló előterjesztést és a társult önkormányzatok
képviselő-testületei egyetértő véleményének ismeretében az alábbi határozatot hozta:
I.

A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi
költségvetése bevételi előirányzatának 41.611 ezer forintra, kiadási
előirányzatának 41.611 ezer forint összegre történő módosítását elfogadja.

II.

A kiadási előirányzat részét képező személyi jellegű előirányzat 19.795 ezer
Ft-ra, munkaadókat terhelő járulék előirányzat 6.114 ezer forintra, dologi és
egyéb folyó kiadási előirányzat 15.702 ezer forintra történő módosítását
elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése módosításának megfelelően - az
önkormányzat
költségvetési
rendelete
módosításának
előkészítéséről
rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon.
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Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: azonnal

2. JAVASLAT ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA
ÓVODAI INTÉZMÉNY FENNTARTÓ TÁRSULÁS 2008. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
ELFOGADÁSÁRA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésre kiküldésre került az Alap-AlsószentivánCece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézmény Fenntartó Társulás 2008. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására készített írásos anyag. Sáregres, Vajta és Cece
a határozatot elfogadta. Alsószentiván 2009. június 1.-jéig kéri kompenzálni a hozzájárulás
különbözetének összegét.
A képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága az ülést megelőzően tárgyalta a napirendet. Felkéri a
Bizottság elnökét Salamon Lajos képviselőjét, 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 a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2008.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót képviselő-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Miután egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy Alsószentiván
Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleményét figyelembe véve, miszerint a
község a teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a székhelytelepülés
önkormányzatával kompenzálás útján 2009. június 1-jéig kéri rendezni kerüljön sor a
határozat elfogadására.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
105/2009. (V. 5.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó
Társulás
(továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2008. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló előterjesztést és a társult önkormányzatok képviselő-testületei
egyetértő véleményének ismeretében az alábbi határozatot hozta:
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I.

A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi
költségvetésének teljesítését 42.569 ezer forint bevételi és 36.812 ezer forint
kiadási előirányzattal elfogadja.
I.1. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi bevételeinek teljesítése
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Intézményi működési bevételek:
4.076 ezer forint
Normatív állami hozzájárulás:
22.957 ezer forint,
Központosított előirányzat:
270 ezer forint,
Normatív kötött felhasználású tám.
78 ezer forint,
Működési célú pénzeszköz átvétel:
15.188 ezer forint.
I.2. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi kiadásainak teljesítése
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Személyi juttatások:
18.644 ezer forint,
Munkaadókat terhelő járulékok:
5.859 ezer forint,
Dologi kiadások:
12.224 ezer forint,
Iskolatej vásárlása
85 ezer forint.
I.3. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése
bevételének és kiadásának teljesítése településenként:
Bevétel teljesítése
Kiadás teljesítése
Alap község Önkormányzata:
14.945 ezer forint 14.945 ezer forint
Cece nagyközség Önkormányzata: 15.334 ezer forint 10.835 ezer forint
Vajta község Önkormányzata:
4.319 ezer forint
4.117 ezer forint
Sáregres község Önkormányzata: 4.208 ezer forint
3.571 ezer forint
Alsószentiván község
Önkormányzata:
3.763 ezer forint
3.344 ezer forint
A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet Cece, Vajta,
Sáregres települések a székhelytelepülés önkormányzatával elszámolás útján
2009. évben rendezik. A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti
különbözetet Alsószentiván település a székhelytelepülés önkormányzatával
kompenzálás útján 2009. június 1-jéig kéri rendezni.
II.
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak 2008. évben felújítási,
felhalmozási bevétele, illetőleg kiadása nem keletkezett.
III.
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnál 2008. évben működési célú,
valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor.
IV.
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak több éves kihatással járó
feladatai nem voltak.
V.
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2008. évben európai uniós
támogatással megvalósuló programot nem teljesített.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2008. évi
költségvetése teljesítésének megfelelően - az önkormányzat költségvetési rendelete
előkészítéséről - rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: azonnal
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3. JAVASLAT

AZ
ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA

2008.

ÉVI

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy a kiküldött anyagot a képviselő-testületi tagok megkapták.
A képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága az ülést megelőzően tárgyalta a napirendet. Felkéri a
Bizottság elnökét Salamon Lajos képviselőjét, 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 az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet
a képviselő-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Miután a napirenddel kapcsolatban más hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel „az
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 10/2008. (VIII. 28.) számú rendelet
módosításáról” szóló rendelettervezet elfogadását.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzat
7/2009. (V. 6.) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
10/2008. (VIII. 28.) számú rendelet
módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

4. JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó

Méhes Lajosné polgármester:
Az Önkormányzat előző évi költségvetési beszámolója a Képviselő-testület elé április 30-áig
megtörtént. Döntés a társult települések véleményezése miatt az előző ülésen nem született. A
képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága az ülést megelőzően tárgyalta a napirendet. Felkéri a
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Bizottság elnökét Salamon Lajos képviselőjét, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét,
javaslatát ismertesse az ülés résztvevőivel.
Salamon Lajos képviselő:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2008. évi
beszámolójának elfogadását a képviselő-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy a bevétel előirányzat módosítása és a kiadási előirányzat módosításai
tételesen kimutatásra kerültek.
Alpek János alpolgármester:
Elmondja, hogy elírás történt a 4. oldalon a dologi kiadásoknál.
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó:
Elmondja, nem elírás történt, mert azok a gyermekek támogatása jelenik meg, akik nem
részsülnek a központi finanszírozásban.
Horváth József képviselő:
Minden tisztelete annak, aki ezt az anyagot előkészítette. Javasolja, hogy ebben a formában
visszatérhetnének a régebben kialakult gyakorlathoz. Minek kétszer módosítani a
költségvetést? Eszméletlen, lelkiismeretesen sok munka van ebben az anyagban.
Könnyítésként mondja, mert mindenkinek nehézséget okoz a napirendi pont
áttanulmányozása. Több anyagot kap most, mint a Fejér Megyei Közgyűlés anyaga.
Megkérdezi, hogy mennyi a cecei iskola finanszírozásánál a pénzeszköz? (5.428 ezer forint
5.212 ezer forint között 250 ezer forint a különbség, miből adódik az eltérés?)
Csőgörné Csősz Éva pénzügyi főelőadó:
Elmondja, hogy a 3. számú mellékletben szerepelt 5.428 ezer működési célú pénzeszköz
átadás úgy tevődik össze, hogy 5.212. ezer forint iskolai hozzájárulás (cecei önkormányzat) és
a 216 ezer forint pedig gyermekjóléti szolgálathoz hozzájárulás. A cecei beszámolóban
kimutatott önkormányzati hozzájárulás 5.462 ezer forint, ez a megállapított hozzájáruláson
felül 250 ezer forint, az iskolai társulást elősegítő megállapodás elkészítéséből az Alapra eső
részét is tartalmazza.
Horváth József képviselő:
Az óvoda konyhájánál a számok alapján bevétel csak az étkezési díj, kiadásoknál és a
munkahelyi vendéglátásnál keletkező különbséget az önkormányzat maga finanszírozza?
Ez az óvoda költségvetését jelentősen rontja.
Csőgörné Csősz Éva pénzügyi főelőadó:
A vásárolt élelmezésnél a négy társult önkormányzat a négy óvoda étkeztetése is benne van.
Horváth József képviselő:
Ha a társult óvodák is benne vannak, akkor azoknak a bevétele hol van? Javasolja, hogy
gondolkodjon el a képviselő-testület, hogy közbeszerzési eljárás keretében meg lehetne-e
hirdetni a konyha üzemeltetését, működtetését. Ha van ajánlat, azt nem kell elfogadni.
Megtudná a testület, hogy mik a paraméterek, milyen ajánlatokat tudnának letenni az asztalra.
Gáz-víz-villany közüzemi költségeket a konyha és az óvoda tekintetében külön kellene
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választani, mert így nem kapnak valós adatokat. Ezzel nem azt mondja, hogy szüntessék meg
a konyhát, de szerinte meg kell próbálni az ajánlatkérését másfajta működtetésre.
A pénzmaradvány többletet a hitel felvétel csökkentésénél lehetne feltüntetni.
Csőgörné Csősz Éva pénzügyi főeladó:
Egyedül a hitelt lehetne kivenni a rendelettervezetből, történt erre utalás a rendelettervezet 20
§-ánál. Itt számoltak az óvodatársulással is.
Horváth József képviselő:
Javaslatot tesz a pénzmaradvány felosztására, hogy használjon fel a hitel csökkentésére 8
millió forintot a képviselő-testület, 931 ezer forint pedig kerüljön tartalékalapba.
Csőgörné Csősz Éva pénzügyi főeladó:
Pénzmaradvány felosztásával kapcsolatban (6. számú melléklet) elmondja, hogy ezek szállítói
tartozások, ami a 2008. évben megvásárolt tételeket tartalmazza, ezek a megrendelések 2008.
évben teljesültek, így a közüzemi számlák, amiket kiszámláztak decemberben, de a számlát
csak 2009. év januárjában kapta meg az önkormányzat.
Horváth József képviselő:
Szerinte ezeket a tartozásokat átfutóba kellene lekönyvelni.
Csőgörné Csősz Éva pénzügyi főelőadó:
Véleménye szerint mindenképpen maradjon ott. A szállítói tartozás nem kerülhet átfutóba. A
mérlegben szállítói kötelezettségként kell kimutatni, szerepeltetni.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri a pénzügyi főelőadó véleményének, hozzászólásának elfogadását. Tájékoztatja a
képviselő-testületet a konyhánál végzett belső ellenőrzési eredményekről, megállapításokról a
konyha működését illetően (jegyzőkönyvhöz csatolva).
Horváth József képviselő:
Szerinte 8.931 ezer forinttal több a bevételi előirányzat. Javasolja, hogy a határozati javaslatot
úgy fogadja el a képviselő-testület, hogy 7 millió forinttal legyen a hitel csökkentve a
költségvetésben, és 1.931 millió forinttal a tartalékot kell megnövelni.
Méhes Lajosné polgármester:
Képviselői javaslat hangzott el az önkormányzat 2009. évi működési célú hitelének 7 millió
forint összeggel történő csökkentésére, illetőleg a tartalék 1.931 ezer forinttal történő
növelésére. Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
106/2009. (V. 5.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület képviselői javaslatra az Önkormányzat
2009. évi költségvetése tekintetében alábbi döntést hozta:
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Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében szerepelő 10 millió forint összegű
működési célú hitel előirányzata kerüljön csökkentésre 7 millió forinttal, így a működési
célú hitel előirányzata 3 millió forintra változik, míg az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésében szerepelő 2.669 ezer forint tartalék előirányzata növekedjen 1.931 ezer
forinttal, azaz az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében szerepelő tartalék 4.600 ezer
forintra változik.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az Önkormányzat következő 2009.
évi költségvetésének módosítására irányuló rendelettervezet elkészítésében a módosító
javaslat kerüljön figyelembevételre.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.

Méhes Lajosné polgármester:
Miután az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtására előterjesztett
beszámolóval kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri a képviselőket, hogy aki az
előterjesztett rendelettervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzat
8/2009. (V. 7.) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

5. ALAPI

ÓVODA

ALAPÍTÓ

OKIRATÁNAK

II.

SZÁMÚ

MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselő-testület tagjai az Alapi Óvoda Alapító Okiratának, valamint Társulási
Megállapodásának módosítására irányuló előterjesztéseket megkapták. A dokumentumok
módosítására irányuló javaslatok két hatálybalépési időpontot tartalmaznak. Egyrészt 2009.
június 1-jei időpontot (I. számú módosítás), melynek indoka a költségvetési szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényben rögzített kötelezettség, másrészt 2009. augusztus
31. (II. számú módosítás), mely az egységes óvoda-bölcsőde csoport kialakítása miatti
módosításokat vezeti át a dokumentumokon. Társult települések az előterjesztések tartalmát
elfogadták. Alsószentiván Község Önkormányzatától érkezett az egységes óvoda-bölcsőde
működési köre tekintetében eltérő vélemény. Alsószentiván véleménye alapján az egységes
óvoda-bölcsőde tekintetében a működési kör ne a társult települések közigazgatási területe,
hanem Alap község Önkormányzat közigazgatási területe legyen.
Ez a vélemény nem biztos, hogy előnyös a társult településeknek, de miután a társulási
megállapodás úgy rendelkezik, hogy hivatkozott dokumentumok módosításához előzetes
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egyetértő vélemény szükséges, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy ezen véleménnyel
azonosan kerüljön sor az Alapító Okirat II. számú módosításának elfogadására.
Tekintettel arra, hogy a napirendi pont keretében négy döntést kell hozni, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az Alapító Okirat, illetőleg a Társulási Megállapodás módosításairól
külön-külön szavazással a határozati javaslatok alapján döntsenek; az augusztus 31-i hatályra
vonatkozó módosításnál Alsószentiván település véleményének figyelembe vételével a
működési kör megállapítását illetően.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat
107/2009. (V. 5.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alapi Óvoda Alapító Okiratának I.
számú módosításáról hozott 54/2009. (III. 30.) számú határozatát alábbiak szerint
módosítja:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület – társult Önkormányzatok előzetes
egyetértő véleményének ismeretében - az Alapi Óvoda Alapító Okiratának I. számú
módosítását alábbi tartalommal fogadja el:
„Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bek. g) pontja, a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§. (1) bekezdése alapján –
Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta községek önkormányzatai képviselő-testületeinek
előzetes egyetértő vélemény-nyilvánításának ismeretében – a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: Kt) 37. § (5) bekezdésében foglalt tartalommal az Alapi
Óvoda 2008. augusztus 31-i hatállyal elfogadott Alapon, 2008. augusztus 29-én kelt
Alapító okiratát (továbbiakban: Alapító okirat) alábbiak szerint módosítja:
1./ Az Alapító okirat 4.) pontja alábbiak szerint módosul:
4.) Az intézmény alapító szerve:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7011 Alap, Dózsa György utca 31.
2./ Az Alapító okirat 5. pontja alábbiak szerint módosul:
5.) Az intézmény irányító szerve:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7011 Alap, Dózsa György utca 31.
3./ Az Alapító okirat 6.) pontja alábbiak szerint módosul:
6.) Az intézmény fenntartó szerve:
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulási
Megállapodás (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) alapján Alap Község
Önkormányzata (7011 Alap, Dózsa György u. 31.), Alsószentiván Község
Önkormányzata (7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a), Cece Nagyközség
Önkormányzata (7013 Cece, Deák Ferenc u. 13.), Sáregres Község Önkormányzat
(7014 Sáregres, Kossuth u. 10.), Vajta Község Önkormányzata (7041 Vajta,
Szabadság tér 1.) (a továbbiakban: Társult Önkormányzatok).
4./ Az Alapító okirat 9. pontja alábbiak szerint módosul:
8.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alap-, kiegészítő-, kisegítő
tevékenysége:
a) Az intézmény az óvodai nevelés feladatait a Kt. 24. §-a, a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelését a Kt. 30. §-a, a Kormány 137/1996. (VIII. 28.) számú
rendeletével kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint készített óvodai
nevelési program, valamint Sárbogárdi Kistérség Közoktatás-fejlesztési Terve
alapján végzi.

12

b.)Jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenységi szakágazat:
851020
Óvodai nevelés
c.) Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége:
c.a.) 80111-5 Óvodai nevelés
c.b.) 80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
c.c.) 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
d.) Kiegészítő tevékenységek:
d.a.) 75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő, kisegítő tevékenységként
d.b.) 75195-2
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő
tevékenységek
d.c.) 55241-1
Munkahelyi vendéglátás
5./ Az Alapító okirat 15.) pontja alábbiak szerint módosul:
15.) Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv
A bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az óvodavezető.
A költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátását Alap–
Alsószentiván Községek Körjegyzősége – mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv – végzi. Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan
működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
külön megállapodásban rögzíti.
6./ Az Alapító okirat 18./ pontja alábbiak szerint módosul:
18.) Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetője az óvodavezető, akit „a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” szóló 138/1992. (X.
8.) Korm. rendelet 5.§.-ában rögzített pályázati eljárással Alap Község
Önkormányzat Képviselő-testülete – Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta Község
Önkormányzat Képviselő-testületei előzetes egyetértő véleményének ismeretében –
nevez ki, s gyakorolja tekintetében a Társulási Megállapodásban foglalt
rendelkezések szerint a munkáltatói jogokat.
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszonyt létesítenek.
7./ Az Alapító okirat 21.) pontja alábbiak szerint módosul:
21.)
Feladatmutatók megnevezése:
a.) 80111-5 Óvodai nevelés feladatmutatói: óvodai nevelést igénylők létszáma (fő)
b.) 80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése feladatmutatói:
óvodai nevelést igénylők létszáma (fő)
c.) 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés feladatmutatói: intézményi étkeztetést
igénybe
vevők létszáma (fő)
d.) 75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő, kisegítő tevékenységként
feladatmutatói: intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma (fő)
e.) 55241-1 Munkahelyi vendéglátás feladatmutatói: igénybe vevők létszáma (fő)
Az Alapító okirat I. számú módosításának rendelkezései 2009. június 1-jén lépnek
hatályba.”
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint a Körjegyzőt a módosított
Alapító Okirat aláírására.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: azonnal
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat
108/2009. (V. 5.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület – társult Önkormányzatok előzetes
egyetértő véleményének ismeretében - az Alapi Óvoda Alapító Okiratának II. számú
módosítását alábbi tartalommal fogadja el:
„Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bek. g) pontja, a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§. (1) bekezdése alapján –
Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta községek önkormányzatai képviselő-testületeinek
előzetes egyetértő vélemény-nyilvánításának ismeretében – a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: Kt) 37. § (5) bekezdésében foglalt tartalommal az Alapi
Óvoda 2008. augusztus 31-i hatállyal elfogadott Alapon, 2008. augusztus 29-én kelt
Alapító okiratát (továbbiakban: Alapító okirat) alábbiak szerint módosítja:
1./ Az Alapító okirat 1.) pontja alábbiak szerint módosul:
1.) Az intézmény neve:
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
TEÁOR száma: 8510 Óvodai nevelés
8891 Bölcsődei ellátás
OM azonosító: 029991
Alapítás dátuma: 1977.
2./ Az Alapító okirat 8.) pontjának alcíme alábbiak szerint módosul és a következő
bekezdéssel egészül ki:
9.) Az intézmény működési köre:
A székhelyen működő egységes óvoda-bölcsőde működési köre Alap Község
Önkormányzat közigazgatási területe.
3./ Az Alapító okirat 9. pontja alábbiak szerint módosul:
10.)
Az intézmény jogszabályban meghatározott
közfeladata, alap-, kiegészítő-, kisegítő tevékenysége:
a) Az intézmény az óvodai nevelés feladatait a Kt. 24. §-a, a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelését a Kt. 30. §-a, a Kormány 137/1996. (VIII. 28.) számú
rendeletével kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint készített óvodai
nevelési program, valamint Sárbogárdi Kistérség Közoktatás-fejlesztési Terve
alapján végzi.
b) Az intézmény székhelyén az egységes óvoda-bölcsőde feladatait a Kt. 33.§. (14)
bekezdése valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.
8.) MKM. rendelet 39/M.§.-a alapján végzi.
c.) Jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenységi szakágazat:
851020 Óvodai nevelés
d.)Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége:
d.a.) 80111-5
Óvodai nevelés
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d.b.) 80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ezen belül: az
enyhe és középsúlyos érzékszervi fogyatékos, enyhe és középsúlyos testi
fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenességek miatt SNI-s,
viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos
rendellenességek miatt SNI-s gyermekek nevelése
d.c.) 55231-2
Óvodai intézményi közétkeztetés
d.d.) Intézmény székhelyén:
85321-1 Bölcsődei ellátás
e.) Kiegészítő tevékenységek:
e.a.) 75195-0
Intézményi étkeztetés kiegészítő, kisegítő tevékenységként
e.b.) 75195-2
Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő, kisegítő
tevékenységek
e.c.) 55241-1
Munkahelyi vendéglátás
4./ Az Alapító okirat 12.) pontja alábbiak szerint módosul:
12.) Az intézmény kapacitása: 10 csoportszoba
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
2 óvodai csoport
1 egységes óvoda-bölcsődei csoport
Alsószentiváni Óvoda
1 óvodai csoport
Cecei Óvoda
4 óvodai csoport
Sáregresi Óvoda
1 óvodai csoport
Vajtai Óvoda
1 óvodai csoport
5./ Az Alapító okirat 13.) pontja alábbiak szerint módosul:
13.) Felvehető gyermekek maximális létszáma:
242 fő
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
67 fő
ebből: óvodai csoportok
50 fő
egységes óvoda-bölcsődei csoport 17 fő
Alsószentiváni Óvoda
25 fő
Cecei Óvoda
100 fő
Sáregresi Óvoda
25 fő
Vajtai Óvoda
25 fő
6./ Az Alapító okirat 21.) pontja alábbiak szerint módosul:
22.)
Feladatmutatók megnevezése:
a.) 85321-1 Bölcsődei ellátás feladatmutatói: férőhelyek száma (db)
b.) 80111-5 Óvodai nevelés feladatmutatói: óvodai nevelést igénylők létszáma (fő)
c.) 80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése feladatmutatói:
óvodai nevelést igénylők létszáma (fő)
d.) 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés feladatmutatói: intézményi étkeztetést
igénybe
vevők létszáma (fő)
e.) 75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő, kisegítő tevékenységként
feladatmutatói: intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma (fő)
f.) 55241-1 Munkahelyi vendéglátás feladatmutatói: igénybe vevők létszáma (fő)
Az Alapító okirat II. számú módosításának rendelkezései 2009. augusztus 31-én lépnek
hatályba.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint a Körjegyzőt a módosított
Alapító Okirat aláírására.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
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Határidő: azonnal
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat
109/2009. (V. 5.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai Intézményfenntartó Társulási Megállapodás I. számú módosításáról hozott
53/2009. (III. 30.) számú határozatát alábbiak szerint módosítja:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai Intézményfenntartó Társulási Megállapodás I. számú módosítását – figyelemmel
a társult települések véleményére 2009. június 1-jei hatállyal – alábbi tartalom szerint
fogadja el:
„1./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 5.3. pontja alábbiak szerint módosul:
{5. A Társulás tevékenysége}
5.3. Az Alapi Óvoda önálló jogi személy, mely a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 16.§. (1) a) pontja, valamint 18.§. (2)
bekezdése alapján közszolgáltató költségvetési szerv, a közszolgáltató szerv fajtája
közintézmény; feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint önállóan működő
költségvetési szerv, mely önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik.
5./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 6.7. pontja alábbiak szerint módosul:
{6. A Társulás vagyona, gazdálkodása, költségeinek viselése}
„6.7. Ha a 6.6. pontban foglalt költségekre – székhelyintézményre, illetve
tagintézményre kivetítve – az ott meghatározott költségvetési alap és kiegészítő
normatív hozzájárulások, központosított előirányzatok, közoktatási célú kötött
felhasználású normatív támogatások, valamint a társulás létrehozásából adódó
kiegészítő normatív támogatások összegének egy gyermekre eső átlaga nem
elegendő, az azon felüli részt Alap, Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta
Önkormányzatai a településükön lévő székhely, illetve tagintézmény
vonatkozásában biztosítják, és azt havonta, a tárgy hónapot követő hó 10-éig Alap
Önkormányzat által megjelölt számlaszámra utalják át. A tagintézmények működési
költségeit (víz, villany, gáz, telefon stb.) a tagintézmények önkormányzatai fizetik,
majd tárgyhót követő hónap 10. napjáig a kifizetett összegeket tovább számlázzák Alap
Önkormányzatának. Alap Önkormányzata a számlákat a beérkezéstől számított 8
napon belül egyenlíti ki.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Alap község Önkormányzat
110/2009. (V. 5.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai Intézményfenntartó Társulási Megállapodás II. számú módosítását – 2009.
augusztus 31-i hatállyal – társult települések egyetértő véleményének birtokában alábbi
tartalommal elfogadja:
„1./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 1. pontja alábbiak szerint módosul:
1.
A Társult Önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a
továbbiakban: Ötv.) 43. §-ában és a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködésről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-ában
foglalt rendelkezések alapján, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
(a továbbiakban: Kt.) 88. §-ának (4) bekezdése szerint, - önkéntes és szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az
arányos teherviselés alapján – az Ötv. 8. § (4) bekezdésben meghatározott kötelező
„óvodai nevelés” feladat megvalósítására az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde és tagintézményei közös fenntartásában állapodnak meg 2008. augusztus
31-i hatállyal, határozatlan időtartamra.
2./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 3.1. és 3.3. pontja alábbiak szerint módosul:
{3. A Társulás létrehozásának célja}
„3.1. Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde és tagintézményei közös
fenntartásával Alap, Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta települések
óvodáskorú gyermekei óvodai nevelésének maradéktalan megoldása. A
székhelyintézményben egységes óvoda-bölcsőde csoport biztosítása Alap Község
Önkormányzat közigazgatási területének működési körével.”
„3.3. Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde gazdálkodása során az egy
gyermekre eső fajlagos költségek (ezáltal a fenntartó önkormányzatok
hozzájárulásának) csökkentése.”
3./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 4. pontja alábbiak szerint módosul:
{4. A Társulás által ellátott feladat}
„Alap, Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta településeken az óvodai nevelés és
napközbeni ellátás biztosítása. Alapi székhelyintézményben egységes óvoda-bölcsőde
csoport biztosítása.”
4./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 5. pontja alábbiak szerint módosul:
{5. A Társulás tevékenysége}
„5.1. A társulás tevékenysége a Társult Önkormányzatok közigazgatási területén a Kt.
által meghatározottak alapján óvoda közös fenntartása, gazdaságos működtetése.
Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde épületében található főzőkonyha és a
tagóvodák épületeiben található tálalókonyhák működtetése.
5.2. A 4. pontban meghatározott feladat megvalósítása az alábbi intézményszerkezet
keretein belül valósul meg:
székhelyintézmény:
7011. Alap, Vörösmarty u. 7.
2 óvodai csoport
1 egységes óvoda-bölcsődei csoport
tagintézmény:
7013. Cece, Deák Ferenc u. 35.
4 óvodai csoport
7012. Alsószentiván, Béke u. 112.
1 óvodai csoport
7014. Sáregres, Kossuth Lajos u. 12.
1 óvodai csoport
7041. Vajta, Szabadság tér 14.
1 óvodai csoport”
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„5.4. A Cece, Sáregres, Vajta Önkormányzatok által fenntartott és 2008. augusztus 30ával megszűnő Kincskereső Óvoda és tagintézményei jogutódja az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsőde. A Cece-Sáregres-Vajta Óvoda Fenntartó Társulás
megszűnésével kapcsolatos valamennyi költség a társulást fenntartó
önkormányzatokat terheli.
5.5. Az Alsószentiván Önkormányzata által fenntartott és 2008. augusztus 30-ával
megszűnő IV. Béla Általános Iskola és Óvoda Alsószentiván óvodai
intézményegységének jogutódja az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde. Az
intézményegység megszűntetésével kapcsolatos valamennyi költség Alsószentiván
Önkormányzatát terheli.
5.6. A Társult Önkormányzatok jelen megállapodás határozattal történő
jóváhagyásával egyidejűleg meghatározzák, hogy az Alapi Óvoda és Egységes
Óvoda-bölcsőde felügyeleti szerve Alap Önkormányzatának Képviselő-testülete.
5.7. Alap Önkormányzata a 5.6. és a 8.1.1. pontban foglaltak alapján Alsószentiván,
Cece, Sáregres és Vajta Önkormányzata egyetértő véleményének kikérését
követően kiadja az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratát, és
azt megküldi a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóságának, az intézmény törzskönyvi adataiban történő módosítás
érdekében.”
5./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 6.1., 6.2., 6.3. valamint 6.8 és 6.10. pontjai
alábbiak szerint módosulnak:
{6. A Társulás vagyona, gazdálkodása, költségeinek viselése}
„6.1. A Társulás részére, az általa fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
feladatainak ellátása céljára:
- Alap Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre
térítésmentes használatba adja az alábbi ingatlant, a benne lévő külön leltár
szerinti teljes berendezéssel, felszereléssel és ingóságokkal:
alapi 449. hrsz. – Alap Vörösmarty u. 7., 782 m2 területű óvodai célú
épület;
- Alsószentiván Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan
időre térítésmentes használatba adja az alábbi ingatlant, a benne lévő külön
leltár szerinti teljes berendezéssel, felszereléssel és ingóságokkal
alsószentiváni 279. hrsz. – 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/b., 1.036 m2
területű óvodai célú épület;
- Cece Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre
térítésmentes használatba adja az alábbi ingatlant, a benne lévő külön leltár
szerinti teljes berendezéssel, felszereléssel és ingóságokkal
cecei 627. hrsz. – Cece Deák Ferenc u. 35., 267 m2 területű óvodai célú
épület;
- Sáregres Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre
térítésmentes használatba adja az alábbi ingatlant, a benne lévő külön leltár
szerinti teljes berendezéssel, felszereléssel és ingóságokkal
sáregresi 781/9. hrsz. – Sáregres Kossuth u. 12., 239 m2 területű óvodai
célú épület;
- Vajta Önkormányzata a tulajdonjog megtartása mellett, határozatlan időre
térítésmentes használatba adja az alábbi ingatlant, a benne lévő külön leltár
szerinti teljes berendezéssel, felszereléssel és ingóságokkal
vajtai 740. hrsz. – Vajta Szabadság tér 14., 1000 m2 területű óvodai célú
épület.”
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„6.2. A Társulás által fenntartott intézmény rendeltetésszerű működéséhez szükséges
eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséről, a meglévők pótlásáról az Alapi Óvoda
és Egységes Óvoda-bölcsőde gondoskodik.
Az ily módon beszerzett ingóeszközt az ingatlan tulajdonjogával rendelkező
Társult Önkormányzat tulajdonaként kell nyilvántartani.”
„6.3. Ha a 6.2. pontba foglalt ingóbeszerzés az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
általi pályázat útján történik, vagy a 6.2. pontban meghatározottakon felüli, más
jelentős, vagy nagyobb értékű ingóvagyon beszerzésére kerül sor, úgy a pályázat
tartalmáról, a beszerzés szükségességéről, valamint a tulajdoni arányokról a
Társult Önkormányzatok egyetértő véleményének kikérése mellett kell dönteni. „
„6.8. Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde épületében található főzőkonyha,
valamint a tagóvodák épületeiben található tálalókonyhák külön-külön kimutatott
személyi és dologi költségeit a Társult Önkormányzatok biztosítják és azt havonta,
a tárgy hónapot követő hó 10-éig Alap Önkormányzat által megjelölt
számlaszámra utalják át.”
„6.10. Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetése – székhelyintézményi,
tagintézményenkénti, illetve főző, tálalókonyhakénti tagozódásban – Alap
Önkormányzat költségvetésének részét képezi. Az intézmény költségvetését érintő
döntés tervezetét Alap Önkormányzat Polgármestere terjeszti elő.”
6./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 7.1. pontja alábbiak szerint módosul:
{7. A közoktatási intézmény közalkalmazottainak jogviszonya}
„7.1. A Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsőde a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. (a
továbbiakban: Mt.) 85/A. §-a alapján munkáltatói jogutódnak minősül a Bóbita
Óvoda Alap, Cece-Sáregres-Vajta Óvoda Fenntartó Társulás által 2008. augusztus
30. napjáig fenntartott cecei Kincskereső Óvoda, illetve sáregresi és vajtai
tagóvodái; továbbá az Alsószentiváni Önkormányzat által 2008. augusztus 30.
napjáig többcélú intézmény intézményegységeként fenntartott alsószentiváni óvoda
közalkalmazottai tekintetében.”
7./ A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8.1. és 8.5., 8.6. pontjai alábbiak szerint
módosulnak:
{8. Az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása}
„8.1. Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde tekintetében a Kt. 102. §-ában
meghatározott fenntartói irányítói jogkört Alap Önkormányzat Képviselő-testülete
gyakorolja azzal a kitétellel, hogy az alábbiakban felsorolt jogkörökben
Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta Önkormányzatok Képviselő-testületei
előzetesen egyetértő véleményt nyilvánítanak:
8.1.1. az intézmény alapító okiratának megállapítása, módosítása, nevének
megváltoztatása;
8.1.2. az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, nevelési
programjának, minőségirányítási programjának jóváhagyása, módosítása;
8.1.3. az intézmény vezetői álláshelyre meghirdetendő pályázati felhívás tartalma,
a vezető megbízása, megbízásának visszavonása, összeférhetetlensége
megállapítása, vele szemben fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetése kiszabása;
8.1.4. az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok engedélyezése
tekintetében.”
„8.5. Alap Önkormányzata az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődével kapcsolatos
– Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta Önkormányzatok előzetes egyetértéséhez
nem kötött – döntéseiről a meghozataltól számított 30 napon belül Alsószentiván,
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Cece, Sáregres és Vajta Önkormányzatát írásban – a vonatkozó határozat
kivonatának megküldésével – tájékoztatja.”
„8.6. A tagintézményeket egy-egy fő tagintézmény-vezető irányítja közvetlenül a
tagintézmény székhelyén. A tagintézmény vezetőjének megbízásához is ki kell kérni
az érintett települési önkormányzat véleményét. A tagintézmény vezetője felett a
munkáltatói jogokat az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetője
gyakorolja.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

6. SZSZB TAGOK, PÓTTAGOK MEGVÁLASZTÁSA
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy 2008. február 12-én megtörtént legutóbb a
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása. Tekintettel a közeledő
Európai Parlamenti képviselők választásának időpontjára, megkeresésre kerültek a
megválasztott tagok. Több személy nem vállalta tovább a megbizatást, így alábbi személyi
javaslatot teszi a két SZSZB összetétele tekintetében:
I. számú szavazókör (Művelődési Ház) javasolt személyi összetétele:
Tagok:
Fekti Mihályné (megválasztott elnök) Alap, Fő u. 195/A.
Takács László Alap, Fő u. 269.
Szenténé Kaszás Éva Alap, Arany J. u. 6.
György Alexandra Alap, Nap u. 24.
Somogyi Jánosné Alap, Fő u. 136.,
póttag: Balogné Gyökér Szilvia, Alap, Fő u. 114.
II. számú szavazókör (Hivatal) javasolt személyi összetétele:
Tagok:
Halasi Lajosné Alap, Fő u. 181.
Gábor Istvánné Alap, Dózsa Gy. u. 53.
Tóth Eszter Alap, Hold u. 17.
Magyar Éva Alap, Fő u. 224.
Tiringer Istvánné Alap, Nap u. 31.
Bertók Ferencné Alap, Arany J. u. 5.
Lustyik Mihályné Alap, Fő u. 49.
Póttagok:
Sunyog Lajosné Alap, Honvéd u. 35.
Szakács Károlyné Alap, Dózsa Gy. u. 169.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, aki a jegyzőasszony által elhangzott személyi javaslatokkal egyetért, kézfenntartással
szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap község Önkormányzat
111/2009. (V. 5.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület – tekintettel a 2009. június 7-ére kiírt
Európai Parlamenti képviselők megválasztására – Alap község 1. és 2. számú
szavazóköre Szavazatszámláló Bizottsága személyi összetételét az alábbiak szerint
választja meg:
001. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága:
Címe: Alap, Művelődési Ház
Személyi összetétele:
Tagok:
Fekti Mihályné Alap, Fő u. 195/A.
Takács László Alap, Fő u. 269.
Szenténé Kaszás Éva Alap, Arany J. u. 6.
György Alexandra Alap, Nap u. 24.
Somogyi Jánosné Alap, Fő u. 136.,
Póttag:
Balogné Gyökér Szilvia, Alap, Fő u. 114.
002. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága:
Címe: Alap, Polgármesteri Hivatal
Személyi összetétele:
Tagok:
Halasi Lajosné Alap, Fő u. 181.
Gábor Istvánné Alap, Dózsa Gy. u. 53.
Tóth Eszter Alap, Hold u. 17.
Magyar Éva Alap, Fő u. 224.
Tiringer Istvánné Alap, Nap u. 31.
Bertók Ferencné Alap, Arany J. u. 5.
Lustyik Mihályné Alap, Fő u. 49.
Póttagok:
Sunyog Lajosné Alap, Honvéd u. 35.
Szakács Károlyné Alap, Dózsa Gy. u. 169.

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 21.00 órakor bezárta.
K. m. f.
Méhes Lajosné
polgármester

Salamon Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Erős Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

