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JEGYZŐKÖNYV 

ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 
Napirendi pontok: 

1. Óvoda fejlesztése – költségvetési kiírás, árajánlatkérés dokumentumainak elfogadására javaslat 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kállai Éva pályázatíró 

2. Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon – TÁMOP pályázat  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

3. Javaslat akadálymentesítésre irányuló pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Szolga Péter pályázatíró 

4. Helyi társadalmi szervezetek 2008. évi beszámolója, 2009. évi terveik, elképzeléseik ismertetése 
(Alap községért Sportegyesület, Alapi Iskolásokért Közalapítvány, Alapi Óvodásokért Közalapítvány, 
Alap községért Közalapítvány, Hagyományőrző Egyesület, Margaréta Nyugdíjasklub, Mezőföld Alapi 
Együttes, Katolikus és Református Egyházközség) 
Előterjesztők, tanácskozási joggal meghívottak: szervezetek képviselői 

5. Helyi adóbevételek alakulásáról tájékoztatás 
Előterjesztő: Márkusné Törő Magdolna adóügyi főtanácsos 

6. Indítványban kezdeményezett óvodát érintő javaslat megtárgyalása  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester  
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető 

7. SZMSZ függelékkel történő kiegészítésére javaslat  
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

8. Javaslat költségvetési szervek közötti megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

9. Önkormányzati rendeletek – ÁFA mértékének változása miatti – módosítása 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

10. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

11. Egyebek, bejelentések 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések: 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2009. (VI. 30.) rendelete: Az étkezési térítési díjak 
megállapításáról 
Alap község önkormányzata Képviselő-testület 10/2009. (VI. 30.) rendelete: a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjról 
124/2009. (VI. 30.) számú határozata: Alapi Óvoda korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítése beruházás  - 
műszaki ellenőr megbízása 
125/2009. (VI. 30.) számú határozata: a Alapi óvoda korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítése beruházás – 
árajánlatkérés megküldése 
126/2009. (VI. 30.) számú határozata: 87/2009. (IV. 28) számú határozat - a közbeszerzési terv tartalmának - 
módosítása 
127/2009. (VI. 30.) számú határozata: Közbeszerzési Szabályzat elfogadta 
128/2009. (VI. 30.) számú határozata: „Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon” című 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására – szerződés megkötésére felhatalmazás 
129/2009. (VI. 30.) számú határozata: „Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon” című 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására Bíráló Bizottság létrehozása 
130/2009. (VI. 30.) számú határozata: Az általános iskola fejlesztésére benyújtandó CÉDE pályázathoz -  
önrész biztosítása 

{folytatás a következő oldalon} 
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131/2009. (VI. 30.) számú határozata: A helyi civil szervezetek beszámolójának tudomásul vétele 
132/2009. (VI. 30.) számú határozata: Helyi adóbevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadása  
133/2009. (VI. 30.) számú határozata: Alap Óvoda székhelyintézményét érintő intézményben felmerülő 
többletmunka fedezetéhez forrás biztosítása 
134/2009. (VI. 30.) számú határozata: SZMSZ - függelék módosítása, önkormányzat alaptevékenységének 
meghatározása 
135/2009. (VI. 30.) számú határozata: Költségvetési szervek közötti megállapodás elfogadása 
136/2009. (VI. 30.) számú határozata: Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 30-án 17.00 órai 
kezdettel tartott nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme Alap Dózsa György u. 31. 
 
Jelen vannak: Méhes Lajosné  polgármester 
 Alpek János alpolgármester 
                            Bölcskei Jenőné  
                            Erős István 
                            Erős Gábor  
  Horváth József                                  
 Salamon Lajos  
 Szopori György  
 Szabó János 
 Zuppon Andrea települési képviselők 
 
Meghívottak: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 Kállai Éva pályázati dokumentáció készítő 
 Szolga Péter Sárvíz Kht. munkatársa 
 Herr Ferencné Margaréta Nyugdíjas Klub vezetője 
 Matyej Pélné 
 Pekarek Istvánné intézményvezető 
 Fekti József  
 Kaszás Istvánné Alapi Iskolásokért Közalapítvány elnöke 
 Szabó Julianna Református lelkész 
 Márkusné Törő Magdolna adóügyi főmunkatárs  
 
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 Bölcskei Jenőné és Szopori György 
képviselőket javasolja.  
 
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Bölcskei Jenőné és Szopori 
György képviselőt 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirendi pontok 
figyelembevételével, egy módosító javaslattal, mivel Szolga Péter jelezte, hogy elfoglaltsága 
miatt késik, ezért a második napirendi pontot az előterjesztő megérkezésekor, később 
tárgyalják.   
 
A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat – külön határozathozatal 
nélkül - 10 igen szavazattal, az alábbiak szerint elfogadta:  
 
Napirendi pontok: 

1. Óvoda fejlesztése – költségvetési kiírás, árajánlatkérés dokumentumainak 
elfogadására javaslat  
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Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kállai Éva pályázatíró 

2. Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon – TÁMOP pályázat  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

3. Javaslat akadálymentesítésre irányuló pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Szolga Péter pályázatíró 

4. Helyi társadalmi szervezetek 2008. évi beszámolója, 2009. évi terveik, 
elképzeléseik ismertetése (Alap községért Sportegyesület, Alapi Iskolásokért 
Közalapítvány, Alapi Óvodásokért Közalapítvány, Alap községért 
Közalapítvány, Hagyományőrző Egyesület, Margaréta Nyugdíjasklub, Mezőföld 
Alapi Együttes, Katolikus és Református Egyházközség) 
Előterjesztők, tanácskozási joggal meghívottak: szervezetek képviselői 

5. Helyi adóbevételek alakulásáról tájékoztatás 
Előterjesztő: Márkusné Törő Magdolna adóügyi főtanácsos 

6. Indítványban kezdeményezett óvodát érintő javaslat megtárgyalása  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester  
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető 

7. SZMSZ függelékkel történő kiegészítésére javaslat  
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

8. Javaslat költségvetési szervek közötti megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

9. Önkormányzati rendeletek – ÁFA mértékének változása miatti – módosítása 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

10. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

11. Egyebek, bejelentések 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 

1. ÓVODA FEJLESZTÉSE – KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS, 
ÁRAJÁNLATKÉRÉS DOKUMENTUMAINAK 
ELFOGADÁSÁRA JAVASLAT   
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Kállai Éva pályázatíró 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszönti a tanácskozási joggal meghívott pályázatírót. Felkéri Kállai Évát, hogy szóban 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait.  
 
Kállai Éva pályázat író: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait. Az agyag kiküldésre került mely az Alapi Óvoda 
korszerű, hőszigetelt nyílászáróinak beépítésére irányul.  
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Fontos, hogy felhívják az ajánlattevők figyelmét, hogy a munkával kapcsolatban a megküldött 
árazatlan költségvetést kell visszajuttatni kitöltve, hogy az adatok összevethetők legyenek.  
Ki kell írni, hogy helyszíni bejárás során az elvégzendő munkát meg lehet tekinteni. Önálló 
gondolata, javaslata lehet a helyszíni bejárást követően az ajánlatot adónak, amit a kötelező 
költségvetés alapján, külön pontként kellene kérni megjelölni.   
Az ajánlatok visszaérkezését követően az a következő lépés, hogy a műszaki ellenőr 
hasonlítsa össze a beadott árajánlatokat, állítson össze rangsort. A bizottságnak vagy a 
képviselő-testületnek el kell dönteni, hogy kit választ.  
Javasolja, hogy a képviselő-testület bízzon meg egy műszaki ellenőrt. 
 
Alpek János alpolgármester: 
Elmondja, hogy a csatolt dokumentumokat nem kapták meg időben. Nem érti, hogy mit kell 
kezdeni azzal a bekezdéssel, hogy: amennyiben úgy ítéli meg, hogy…. Nem tudjuk, hogy mit 
akarunk készíttetni?  
 
Kállai Éva pályázat író: 
Tudja az ajánlattevő önkormányzat, hogy mit akar elkészíttetni, de hivatkozott pont 
lehetőséget ad az ajánlattevőnek arra, hogy esetleges javaslatait a kivitelezés kapcsán 
megfogalmazza. Az árajánlatot beadónak is lehetnek jó gondolatai, ötletei. A bíráló bizottság 
döntésén múlik, hogy kezd-e vele valamit, vagy sem.  
 
Horváth József képviselő:  
Elmondja, hogy az ülés előtt megkapott anyag az árazatlan költségvetés. Véleménye szerint 
ez sokkal több, mint amennyi pénz van a megvalósításra. Szerinte csak azokat a munkálatokat 
küldjék ki, amit igazán el akarnak végeztetni, mert onnan kezdve megtámadhatják.    
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A megnyert pályázatra 4.444 ezer forint van.  
 
Kállai Éva pályázat író: 
Az egyik lehetőség az, hogy így egy az egyben kiküldésre kerül az anyag, a másik lehetőség, 
hogy lecsupaszítják és vélelmezik, hogy ezek a feladatok férnek bele a megállapított keretbe. 
A képviselő-testületet semmi nem köti, hogy milyen költségvetési árajánlatot fogad el. A 
gazdasági válság miatt az árajánlatok is különbözők lehetnek. A kiküldött dokumentum 
tartalmazza, hogy az önkormányzat a műszaki tartalom változtatásának jogát fenntartja. 
 
Horváth József képviselő:  
Az árajánlatkérésnél nem csak a nyílászárók cseréje van feltüntetve. Szerinte, ha a kiosztott 
anyagban szereplő dolgokat beárazzák, akkor 13-14 millió forint körül mozog majd az ár.  
 
Kállai Éva pályázat író:  
Javíthatnak a kiküldött anyagon, akár lecsökkenthetik, akár a szöveget is átfogalmazhatják. 
Nem kötelező érvényű az ajánlatkérés tartalma.  
 
Erős István képviselő:  
Szerinte, kár a szót fecsérelni, fel kell osztani az egész kiírást 3 egyenlő részre. Utána el lehet 
dönteni, hogy melyik részt készítteti el az önkormányzat. Előre odaadni, hogy csak ennyi 
pénz van az szerinte drasztikus lenne.  
Fölöslegesen dolgozik az ajánlattevő. 4,4 millió forint nem biztos, hogy betakarja.  
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Kállai Éva pályázat író: 
Az a cél, hogy ne a kivitelező írja le az Ő árajánlatát.  
 
Horváth József képviselő:  
Elmondja, hogy tulajdonképpen a költségvetésnél egymásra épülnek a munkák. Az asztalos 
munka készítésénél elképzelhető, hogy bontás is szükséges és ahhoz vakolási munka is jár. Ha 
ez kivételre kerül, akkor az a munka nem lesz kijavítva.  
 
Kállai Éva pályázat író: 
A műszaki ellenőrt azért kellene alkalmazni, hogy Ő döntse el, hogy mit lehet tenni.  
 
Méhes Lajosné polgármester:   
Megköszöni Kállai Éva tájékoztatását. A képviselő-testületnek műszaki ellenőrről kellene 
dönteni. Elmondja, hogy két árajánlatot kért be. El kell dönteni, hogy megfelelnek-e vagy 
sem. Mindkét ajánlat 100-100 ezer forintot tartalmaz vállalkozói díjként. Megbízás esetén a 
munkálatok végéig felügyeli a nyílászárók beépítését a műszaki ellenőr. A nyár folyamán jó 
lenne elvégezni a munkálatokat. A műszaki ellenőr szerződéskötése után a következő 8 
napban határoznák meg helyszíni bejárás időpontját.  
 
Erős István képviselő: 
Elmondja, hogy szerinte mindenféleképpen kellene műszaki ellenőrt választani, legalább Ő 
felelősséget vállalna. Ha bekérik az árajánlatokat, akkor a műszaki tartalmon még tudnak 
változtatni.   
   
Méhes Lajosné polgármester: 
Az egyik ajánlat az ÉPKONT-08 Kft. (székhelye: 8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 12., képviseli: 
Theisz Imre ügyvezető) részéről, a másik Steidl János építész tervező, kivitelező, műszaki 
ellenőr, vállalkozótól (7017 Mezőszilas, Fő u. 107/a.) érkezett, az ajánlatok tartalma és a 
bruttó 100.000 forintos vállalkozói ajánlati ár azonos.  
 
Horváth József képviselő:  
Theisz Imrét javasolja műszaki ellenőrnek megbízni. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elhangzott egy képviselői javaslat. Ennek figyelembevételével ismerteti a határozati 
javaslatot, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
    
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
124/2009. (VI. 30.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület „a bölcsődék és közoktatási intézmények 
fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló” 8/2009. (II. 26.) ÖM. rendelet alapján benyújtott eredményes 
pályázatának megvalósításával kapcsolatban alábbi döntést hozta: 
 
A pályázat keretében megvalósított Alapi Óvoda korszerű hőszigetelt nyílászárók 
beépítése beruházás megvalósításának műszaki ellenőri feladatai ellátására az 



 7

ÉPKONT-08 Kft. (székhelye: 8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 12., képviseli: Theisz Imre 
ügyvezető) ajánlatát bruttó 100.000 forintért elfogadja, annak forrását az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetése felhalmozási kiadásai terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről nevezett személyt értesítse és a 
tárgyban a szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. július 6. 

 
 
Kállai Éva pályázatíró: 
Javasolja, hogy kérjék meg az egészre az árajánlatot, utána majd meglátják, hogy mi lesz. A 
műszaki ellenőr a beérkezett ajánlatokból „kupacolhat”. 
 
Alpek János alpolgármester: 
Szerinte nincs elég jól előkészítve az anyag.  
 
Kállai Éva pályázatíró:  
Meglátása szerint már túl sokat beszél róla a Képviselő-testület.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kéri a képviselő-testület javaslatát a tekintetben, hogy kinek, mely cégnek, vállalkozásnak 
kerüljön megküldésre az árazatlan költségvetés a megkereső levéllel? 
  
Erős István képviselő:  
Javasolja, hogy Horváth János és Társa Kft-nek, Rigó Lászlónak, Fodor és Molnár Kft-nek, 
Cukép Kft-nek kerüljön megküldésre az ajánlat.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszöni a javaslatokat. Kiegészíteni a felsorolást még egy székesfehérvári céggel, aki gyártja 
is a nyílászárókat, nem csak beépíti. Ismerteti a határozati javaslatot az elhangzott képviselői 
javaslat alapján, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap község önkormányzata  
125/2009. (VI. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület „a bölcsődék és közoktatási intézmények 
fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló” 8/2009.(II. 26.) ÖM. rendelet alapján benyújtott eredményes 
pályázatának megvalósításával kapcsolatban alábbi döntést hozta: 
A pályázat keretében megvalósított Alapi óvoda korszerű hőszigetelt nyílászárók 
beépítése beruházás megvalósítása tekintetében alább felsorolt szervezetek részére 
kerüljön kiküldésre az ajánlattétel megadására irányuló megkeresés: 
Horváth János és Társa Kft. Sárbogárd 
Fodor és Molnár Kft Sárbogárd 
Rigó László Sárbogárd 
Sarlós és Társa Bt. Székesfehérvár  
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Horváth József (Cukép Kft.) Előszállás 
 
Felhatalmazza a Polgármester, hogy az árajánlatok megkéréséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. július 6.    
 

 
2. FELKÉSZÍTÉS A KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉS- 

OKTATÁSRA ALAPON – TÁMOP PÁLYÁZAT  
    Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
A település, mint az Óvoda Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése TÁMOP 
pályázatot nyújtott be a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 
intézményekben kiírt felhívásra. A „Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra 
Alapon” című pályázat kedvező elbírásában részesült, melynek keretében a projekt 
összköltsége, 28.809.040.-Ft-ra sikerült a pályázati pénz elnyerni.  
A közbeszerzési terv készítésének időszakában nem volt ismert a pályázat kimenetele az 
egész pályázati elbírálási rendszerben csúszás volt. Az eredményes pályázat tekintetében a 
100%-osan elnyert támogatási összeg több mint 8 millió forint szolgáltatás igénybevételét 
tartalmazza. Tekintettel arra, hogy szolgáltatások esetén a közbeszerzési értékhatár 8 millió 
forint indokolt a közbeszerzési terv módosítása. 
A pályázattal kapcsolatban lefolytatandó közbeszerzés tekintetében az elmúlt héten egyeztetés 
történt közbeszerzési szakemberrel, akivel a közbeszerzési tervben megjelenítendő érték is 
áttekintésre került.  
A tárgyban lefolytatandó közbeszerzés tekintetében szakértő igénybevétele szükséges, miután 
a pályázat keretében lefolytatandó eljárás szaktudást igényel.  
A közbeszerzési eljárások lefolytatása kapcsán áttekintésre került az Önkormányzat 2004. 
évben elfogadott Közbeszerzési Szabályzata. A közbeszerzési szabályok lényeges 
megváltozása miatt indokolt a meglévő szabályzat hatályon kívül helyezésével egy teljesen új 
szabályzat előterjesztése és elfogadása. 
A TÁMOP pályázat megvalósítása során szükséges közbeszerzés lebonyolításához a 
szabályzat elfogadását követően indokolt lenne a szükséges munkálatok megkezdése 
érdekében dönteni a közbeszerzést lebonyolító szakértő igénybevételéről. A közbeszerzés 
lebonyolításának költsége, a megnövekedett hirdetmény-feladási díjak figyelembevételével 
350 ezer + áfa összegű tétel lenne.  
A közbeszerzés lebonyolításához javasolt a szabályzatban rögzített Bíráló Bizottság 
létrehozása. A lebonyolítandó közbeszerzés folyatására tekintettel indokolt lenne, hogy a 
bizottságban külső tagként az óvodák vezetője, tagintézmények vezetői vegyenek részt. A 
szabályzat szerint a bizottságnak legalább 3 tagból állónak, de páratlan számúnak kell lennie.   
Tekintettel arra, hogy az óvodavezetők 5-en vannak 4 települési képviselő lehetne még a 
bizottság tagja.   
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Elmondja, hogy az év elején elkészített közbeszerzési tervben a TÁMOP pályázat nem 
szerepelt. A képviselő-testületnek módosítania kell, a régi a közbeszerzési szabályzatát, a 
jogszabályi változások miatt is. Ismerteti a Képviselő-testületnek kiosztott közbeszerzési 
szabályzat tartalmát részleteiben, szakaszról-szakaszra haladva. Kéri a képviselő-testületet, 
hogy a szabályzat hatályát 2009. június 30-ában jelöljék meg.  
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Alpek János alpolgármester: 
A pályázat összköltsége 28 millió forint, és közbeszerezetni kívánt összeg ezt nem éri el, ez 
hogy van? 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A pályázatban szerepelő szolgáltatás összege 8 millió forint feletti, melyet közbeszereztetni 
kell, a többi részre nem terjed ki ez a kötelezettség.  
  
Horváth József képviselő:  
Megkérdezi, hogy a többi pénz mire lehet felhasználni?  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Horváth József képviselő úr kérdésére elmondja, hogy a pályázatban szerepel eszközök 
beszerzése (laptop, fejlesztő eszközök), tartalmazza a pályázat például a képzéseken részvevő 
óvodapedagógusok helyettesítésének díját. 
A pályázat lebonyolításához külön számlát kellett nyitnia az önkormányzatnak, melyen majd 
a pénzmozgásokat bonyolítani kell. A projektindító nap – számos meghívottal, sajtó 
bevonásával – július 8-án 10 órakor lesz a művelődési házban, melyre szeretettel meghívja és 
várja a képviselő-testület tagjait. 
A pályázat menedzsere a lebonyolítás teljes folyamatában részt vesz, a befejezésig fogja 
kísérni a munkát. A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést követően megtörténhet a 
programcsomagok beszerzése, a képzések szervezése melyek a pályázatba beépítésre 
kerültek. Az óvodapedagógusoknak dokumentálniuk kell az általuk végzett gyakorlatokat, a 
programok lebonyolításában minden óvoda részt vesz, a képzések a pedagógusok között már 
a pályázat írása során felosztásra kerültek. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pont keretében elsőként a közbeszerzési 
szabályzat módosításáról hozzanak döntést, mellyel kapcsolatban határozati javaslatát 
ismerteti. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
       
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap község önkormányzata  
126/2009. (VI. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 87/2009.(IV.28.) számú határozatával 
elfogadott közbeszerzési tervének tartalmát alábbiak szerint módosítja.  
A Közbeszerzési Terv I. pontja alábbiak szerint módosul:  
I. 
1. Ajánlatkérő: 
 Alap Község Önkormányzata (7011, Alap Dózsa György u. 31. ) 
2. Közbeszerzési eljárás tárgya:  

Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatása Alapon – képzési és 
szaktanácsadási feladtok ellátása 

3. Közbeszerzés jellege illetve kategóriája 
Szolgáltatás 

4. a közbeszerzés becsült értéke: 
 12.000.000 forint 
5. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdése: 
 2009. július hó 
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Méhes Lajosné polgármester: 
Jegyzőasszony ismertette a Közbeszerzési Szabályzat tartalmát, és hatályát kéri aki annak 
elfogadásával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta 
 

Alap község önkormányzata  
127/2009. (VI. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alap Község Önkormányzat Képviselő-
testületének Közbeszerzési Szabályzatát előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismerteti a közbeszerzési eljárás lebonyolítása tekintetében határozati javaslatát, kéri aki 
egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
128/2009. (VI. 30.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0153 azonosító számú pályázat 
keretében megvalósítandó „Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon” 
című egyszerű közbeszerzési eljárás lebonyolítására az ALD Consulting Kft-vel 
(képviseli: Lantay Ákos, székhelye: 1115 Budapest, Etele út 44/a.) 350.000 Ft + 25% 
ÁFA megbízási díjért szerződést kössön, melyhez szükséges forrást az Önkormányzat 
2009. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Bíráló Bizottság tagságát Erős Gábor, Erős István, Pekarek Istvánné, Nagy Jánosné, Alpekné 
Fülöp Emília, Nagy Gabriella és Hólik Helga vállalták. Ismerteti a határozati javaslatot. Aki a 
javaslatával egyetért, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.   
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község önkormányzata  
129/2009. (VI. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.4.-08/2-2008-0153 
azonosító számú pályázat keretében megvalósítandó „Felkészítés a kompetencia alapú 
nevelés-oktatásra Alapon” című egyszerű közbeszerzési eljárás lebonyolítására Bíráló 
Bizottságot hoz létre. 
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A Bíráló Bizottság tagjai: 
Erős István, Erős Gábor, Pekarek Istvánné, Nagy Jánosné, Alpekné Fülöp Emília, Nagy 
Gabriella, Hólik Helga.  
A Bíráló Bizottság tagjait külön díjazás nem illeti meg.  

 
 

3.  JAVASLAT AKADÁLYMENTESÍTÉSRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT    
BENYÚJTÁSÁRA  
     Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszönti Szolga Péter pályázatírót.  
2007. évben benyújtásra került az orvosi rendelők akadálymentesítési pályázat, amit meg is 
nyert az önkormányzat, de forráshiányra hivatkozással a pályázat kiírója a pénzt nem 
biztosította a megvalósításhoz.   
 A képviselő-testület június 15-én tartott ülésén kinyilvánította azon szándékét, hogy 
pályázatot kíván benyújtani a Közép-dunántúli Operatív Program keretében, meghirdetet 
„Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” címmel kiírt 
felhívásra.  
Az ülés óta megtörtént a szükséges műszaki dokumentációk elkészítése, illetőleg a pályázat 
előkészítése. 
Gubik doktor szolgálati lakás tervei elkészültek, nem csak fizikális, hanem teljes körű 
akadálymentesítést (hallás, látás, mozgáskorlátozott) kellene végezni.  
 
Szolga Péter pályázatíró:  
Köszönti a megjelenteket.  
Elmondja, hogy a múlt héten tájékoztató volt az egészségügyi létesítmények pályázatával 
kapcsolatban Székesfehérváron; ahol elmondták, hogy az alaptevékenységet nem, csak a 
szakrendelés, például a fogorvosi, az üzemorvosi rendelők akadálymentesítését támogatják. A 
településen meglévő épület 5 darab orvosi helyiséget foglal magába, 4 darab helyiségben 
indokoltan alá lehet támasztani, hogy szakellátás folyik.  
A konkrét megvalósítással kapcsolatos kérdéseket amik Alap tekintetében felmerültek 
továbbították a  VÁTI Kht. felé, de egyenlőre válasz nem érkezett, Pestről várják a 
szakvéleményt a feltett kérdésekkel kapcsolatban.  Elképzelhető, hogy a beruházás 4/5 része 
elszámolható, 1/5 részét az önkormányzatnak kell saját forrásából kialakítania. A körzeti 
orvosi rendelők akadálymentesítésnél az ajtók cseréjét is el kell elvégezni.  
Sajnos így nem tud a képviselő-testület tovább lépni, egyenlőre nem tudni, hogy mekkora lesz 
az önerő. Azért van ez így, mert 2008. december 31.-ég a helyi önkormányzatoknak alapfokú 
akadálymentesítést el kellett volna végezni. Jogszabályi hivatkozásra a pályázatkiíró nem 
fogad be olyan pályázatokat, melyek megvalósításának december 31-ig meg kellett volna 
valósulnia.           
 
Alpek János alpolgármester: 
Nagyon szomorúnak tartja.  
 
Szolga Péter pályázatíró:  
A kialakult helyzet ellenére úgy véli, ha a képviselő-testület nem pályázik, esélye sincs meg a 
nyerésre.  
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Erős István képviselő: 
Megkérdezi, hogy az orvosi rendelőket be kell zárni, mert nem felel meg a szabványnak? 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Szerinte tovább kell lépni, reméli, hogy a VÁTI Kht. pozitív irányban fog állásfoglalást adni.  
 
Szolga Péter pályázatíró:  
Elmondja, hogy a tervek a költségvetés el vannak készítve. Az állásfoglalásra várnak.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Megköszöni az akadálymentesítésre benyújtandó pályázat tekintetében nyújtott tájékoztatást. 
A Képviselő-testületnek e tekintetben döntést hoznia most nem kell. 
Az elmúlt testületi ülésen elhangzott, hogy az alapi óvoda 4,4 millió, cecei iskola 10 millió  
forintot nyert a pályázaton. Cece ebben az időszakban a CÉDE pályázatra is benyújtotta 
kérelmét, amit meg is nyert. Mivel az alapi iskola, a cecei iskolának a tagintézménye, a cecei 
polgármester úgy döntött, hogy a nyert pénzt a tagintézményére fordítanák.  
A CÉDE pályázat 75%-os vissza nem térítendő támogatás, és csak 25% az önrész, plusz áfa.  
 
Szolga Péter pályázatíró:  
Elmondja, hogy Cece két helyre nyújtott be pályázatott ugyanazokra a munkálatokra. Varga 
Gábor felajánlotta, hogy ha a képviselő-testület élni kíván vele, akkor az iskolánál a 
vizesblokk és még plusz két tantermet ki lehetne alakítani a pályázati pénzből. A beruházás 
körülbelül 6-6,5 millió forint lenne plusz önerő biztosítása.  
Elmondja, hogy ez egy lehetőség, a helyi iskola felújítására, helyi oktatási intézmény 
bővítésére.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
130/2009. (VI. 30.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az általános iskola (7011 Alap, Béke u. 
12.) fejlesztésére benyújtandó Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE 
pályázathoz szükséges 1.837.900 forint önrész biztosítását az Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének felhalmozási kiadásai terhére vállalja.  
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről Cece nagyközség 
Polgármesterét értesítse.  
 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Szolga Péter pályázatíró 18.30 órakor távozott az ülésteremből.  
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4. HELYI TÁRSADALMI SZERVEZETEK 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA, 
2009. ÉVI TERVEIK, ELKÉPZELÉSEIK ISMERTETÉSE  
(Alap községért Sportegyesület, Alapi Iskolásokért Közalapítvány, Alapi Óvodásokért 
Közalapítvány, Alap községért Közalapítvány, Hagyományőrző Egyesület, Margaréta 
Nyugdíjasklub, Mezőföld Alapi Együttes, Katolikus és Református Egyházközség) 
Előterjesztők, tanácskozási joggal meghívottak: szervezetek képviselői 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Sok szeretettel köszönti a helyi civil szervezet képviselőit. 
Elmondja, hogy a költségvetésben elkülönített összegről zárt ülésen tárgyal a képviselő-
testület. 
Matyej Pélné a Margaréta Nyugdíjas Klub volt vezetőjét köszönti és megkérdezi, hogy a 
kiküldött írásos anyaghoz kíván-e hozzászólni.  
 
Matyej Pélné: 
Elmondja, hogy a kiküldött anyagban van egy üresen hagyott rész. Ez abból adódik, hogy a 
leköszönésekor a pénztárossal nem igazán volt beszélő viszonyban. Az egészségi állapota is 
jelentősen megromlott, és a klubban történt konfliktusok miatt is mondott le a klub 
vezetéséről.       
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Megköszöni, hogy Matyej Pélné az ülésre eljött, jó egészséget kíván. Köszönti Herr 
Ferencnét, az új klubvezetőt és megkérdezi, kíván e hozzászólni.  
 
Herr Ferencné Margaréta Nyugdíjas Klub vezetője:  
Elmondja, hogy Ő már volt a nyugdíjas klubnak vezetője. A klub belső konfliktusai miatt 
mondott le. A klubtagok megkeresték és kérték, hogy vállalja el a klub vezetését. Napokig 
vívódott, hogy mit tegyen, de végül is elvállata, de az első „veszekedés” után rögtön lemond.  
Megpróbálnak együtt dolgozni, hátha megint a „jó hírüket” keltik.  
 
Erős Gábor képviselő:  
Ha két ember ekkora problémát okoz van-e lehetőség arra, hogy kitiltsák a klubból.  
 
Herr Ferencné  Margaréta Nyugdíjas Klub vezetője:  
Nyilvános helyiség, nem lehet ilyent tenni.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Jó erőt, kitartást kíván. Elmondja, hogy nem olyan régen a sportegyesületnél is vezető váltás 
volt. Az új klubvezető elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. Megkérdezi Fekti Józsefet, aki 
előtte volt a klub vezetője, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztését. 
 
Fekti József: 
Elmondja, hogy nagyon szépen megköszöni a képviselő-testülettől éveken át kapott anyagi 
támogatását.   
Rengeteg munkát fektettek a sportpálya szebbé tételére, az anyagi támogatások 
megszerzésére. Szinte minden évben pályáztak, és elmondható, hogy sikerrel. Nagyok sok 
pénzt elvisz a nevezés.   
Az egyesületért mindent megtesznek. Vannak nem alapi fiatalok is, akik itt játszanak. Az 
általános iskolával nagyon jó a kapcsolatuk. Most a klubban körülbelül 100 gyerekkel 
foglakoznak.  
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Reméli az új elnök úr is megtesz mindent az Alapi Sport Egyesületért.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Megköszöni Fekti József beszámolóját, úgy érzi, hogy nemes célra használják fel a 
támogatást.    
Megkérdezi Kaszás Istvánnét, az Alapi Iskolásokért Közalapítvány elnökét, hogy kíván-e 
szóban kiegészítést tenni.  
 
Kaszás Istvánné Alapi Iskolásokért Közalapítvány elnökét:      
Szóbeli kiegészíteni valója nincs. Játszóteret szeretnék bővíteni, amiért kéri a képviselő-
testület támogatását.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Megköszöni Kaszás Istvánné ittlétét, felkéri Szabó Julianna református lelkész asszonyt. 
 
Szabó Julianna református lelkész asszony:  
Elmondja, hogy Ők nem adtak be írásos anyagot.  
Minden héten hittan órákat tartanak a parókián. Összesen 30-35 gyerekkel fogalakoznak. 
Vannak olyan gyerekek akikkel alapvető dolgokat kell megtanítani.  
Vasárnaponként istentiszteletet tartanak Alapon és Alsószentivánon.  
Minden éven megrendezik a férfi konferenciát, ami az elmúlt héten történt, 70 férfi 
képviseletével.  
Ökomenikus bibliaórát tartanak rendszerességgel ádvent idején.  
Elmondja, hogy nincs anyagi lehetőségük, hogy a gyerekeket elvigyék táborozni. Minden 
héten más – más gyereket visznek majd el Vajtára fürödni a fürdőhelyre.  
A parókia udvarán szerveznek ökomenikus pikniket, játékokkal, énekkel. 
Az elmúlt héten az MVH-tól befogadó nyilatkozatot kaptak a LEDER pályázattal 
kapcsolatban, ami majd sok munkát igényel.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Megköszöni Szabó Julianna lelkipásztor beszámolóját.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község önkormányzata  
131/2009. (VI. 30.) számú határozata 

 
Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete Alap községért Sportegyesület szakmai 
beszámolóját, Alapi Iskolásokért Közalapítvány 2008. évi beszámolóját, Alapi 
Óvodásokért Közalapítvány 2008. évi beszámolóját, Alap községért Közalapítvány 
munkájáról szóló beszámolóját, Margaréta Nyugdíjasklub beszámolóját a klub 2008. évi 
tevékenységéről, valamint a 2009. évi terveiről, Mezőföld Alapi Együttes beszámolóját, 
Református Egyházközség tájékoztatóját tudomásul vette.  
 
 
 
A helyi civil szervezetek képviselői távoznak a tárgyalóteremből.        
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5. HELYI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS 
Előterjesztő: Márkusné Törő Magdolna adóügyi főtanácsos 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszönti Márkusné Törő Magdolna adóügyi főtanácsost.  
Az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták, szóbeli kiegészítést az 
előterjesztő kíván-e tenni? 
 
Márkusné Törő Magdolna adóügyi főtanácsos: 
Elmondja, hogy az adótitok miatt neveket nem szerepeltetett a beszámolójában. Az év elején a 
záró hátralék a sikeres bevételek miatt jól alakult. Ez havonta változik. Szinte az 
adóhátralékban szereplő személyek ugyan azok.  
Az elmúlt években adóhátralék elengedés nem volt. Kérelmekre szoktak csak adót elengedni.  
A hulladékszállítási díj hátraléka, a szabálysértési pénzbírságok behajtása, nagyon nehéz, 
szinte lehetetlenség, ami az önkormányzatnál fog lecsapódni. Vannak olyan személyek is, 
akiknek a munkahelyét sikerült megtalálni, és visszaírták, hogy sorba tették az önkormányzat 
inkasszóját, mert már előtte volt másik, és ha lejár, akkor tudják csak figyelembe venni.  
Az ingatlanadóval kapcsolatban 30 millió forint feletti ingatlan Alap területén nem található. 
  
Méhes Lajosné polgármester: 
Megköszöni a kiegészítést. Miután kérdés, hozzászólás nincs, kéri aki a helyi adóbevételek 
alakulásáról szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.          

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község önkormányzata  
132/2009. (VI. 30.) számú határozata 

 
Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóbevételek alakulásáról szóló 
beszámolót elfogadta.  
 

 
 

6. INDÍTVÁNYBAN KEZDEMÉNYEZETT ÓVODÁT ÉRINTŐ 
JAVASLAT MEGTÁRGYALÁSA  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester  
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága az ülést megelőző héten 
megtárgyalta a napirendet. Felkéri a Bizottság elnökét, Salamon Lajos képviselőt, hogy a 
Pénzügyi Bizottság véleményét, javaslatát ismertesse az ülés résztvevőivel.  
 
Salamon Lajos képviselő:  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság arra az álláspontra jutott, hogy a 383.000.- ezer forint–
ot a bérmaradvány terhére javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
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Horváth József képviselő:  
Indítványozza azt, hogy a 383 ezer forint felett még a képviselő-testület 117 ezer forintot a 
tartalék terhére biztosítson az óvodai dolgozóknak.  
Elmondja, hogy az előzőleg a tartalék terhére 3.400 ezer forintot, utána meg 1. 700 ezer 
forintot tetettek át a költségvetés zárásakor, ebből szerinte jutna 117 ezer forint az óvodának. 
Nem tudja, hogy egész évre gondolta az összeget az előterjesztő? Azt sem tudja a képviselő-
testület, hogy lesz-e annyi pénzmaradvány?  
Javasolja a képviselő-testületnek 383 ezer forintot a bérmaradvány, 117 ezer forintot a tartalék 
terhére megszavazni az óvodának. 
 
Alpek János alpolgármester: 
Elmondja, hogy nagyon szépen megköszöni a pénzügyi bizottságnak, hogy támogatta a 
javaslatát, de keserű a szája íze, hogy nem 500 ezer forintot javasolt, ami eredetileg szerepelt. 
Úgy látszik, hogy nem is volt nagyon elrugaszkodott ez az összeg. Az óvoda takarította meg 
ezt a pénz, a munka ugyanúgy el lett végezve. Köszöni, hogy idáig is eljutott a dolog. Jó 
tanulópélda volt neki.  
 
Erős István képviselő:  
A következő években mindig így lesz? 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Megpróbált megoldást keresni. Az óvodavezető óraszáma 27 óráról lecsökkent 6 órára 
szeptembertől. Felajánlotta, hogy egy óvoda pedagógus közcélú munkavállalóval helyettesíti 
a kimaradt időszakot, de a vezető nem fogadta el. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a jövő 
évben helyettesítési díj legyen betervezve. A költségvetés keretein belül az óvoda vezető dönt 
a szétosztásáról. Ezt az összeget tarja reálisnak. A környező településen nincs étkezési, és 
ajándékutalvány sem. 
Szerinte a pénzt meg kell fogni, nem kéne szórni. A jövő évben betervezésre fog kerülni.  
 
Erős István képviselő: 
Megkérdezi, hogy ezt a pénzt hogyan kapják meg a pedagógusok? 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Úgy gondolja, hogy a legjobb megoldásnak a az üdülési csekket találták.  
 
Pekarek Istvánné óvodavezető: 
Elmondja, ha jutalomként lenne kifizetve, akkor az adó elvinné a pénz javát.  
Ezúton is nagyon szépen megköszöni a képviselő-testületnek az anyagi támogatást.  
 
Horváth József képviselő: 
Megkérdezi, hogy a többi közalkalmazottal mi lesz? 
 
Bölcskei Jenőné képviselő: 
A költségvetésbe be kell tervezni, hogy a közeljövőben ne legyen ilyen gond.   
                     
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Elmondja, hogy saját költségvetésén belül marad az óvoda, ha csak a 383 ezer forintot 
szavazna meg a képviselő-testület. Horváth József képviselő úr 117 ezer forintos javaslata 
már előirányzat módosítást von maga után, ami a költségvetés egyeztetését és módosítását 
jelenti.  
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Erős István képviselő: 
Javasolja, hogy a következő évben tiszta lappal induljanak, legyen a költségvetésbe 
betervezve. Ezzel ért egyet. Nem normális dolog, hogy a túlóra nincs kifizetve. 
 
Alpek János alpolgármester: 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 383 ezer forint legyen csak megszavaztatva. 
A szavazásnál „elcsúszhat” a dolog.       
 
Horváth József képviselő:  
A tartalék terhére irányuló 117 ezer forintos módosító javaslatát visszavonja.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismerteti határozati javaslatát, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
133/2009. (VI. 30.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alapi Óvoda székhelyintézményét 
érintő intézményben felmerülő többletmunka fedezetéhez szükséges forrásbiztosításra 
irányuló indítvánnyal kapcsolatban alábbi döntést hozta: 
 
Az Alapi Óvoda székhelyintézményében felmerülő többletmunka fedezetére az 
intézményvezető a költségvetési évben keletkezett 383.000 forint bérmaradványt 
feloszthatja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az 
intézmény vezetőjét értesítse.  
 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

7. SZMSZ FÜGGELÉKKEL TÖRTÉNŐ KIEGÉSZÍTÉSÉRE JAVASLAT  
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták, kéri a képviselői 
hozzászólásokat. 
 
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester 
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.  
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község önkormányzata  
134/2009. (VI. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat  

jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége 
 
Alap község Önkormányzata jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Alap Község Önkormányzat „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. 
(1) valamint (4) bekezdése alapján látja el feladatait.  

 
Alaptevékenységi szakágazat: 841105 
 
Alap község Önkormányzat szakfeladatrend szerinti alaptevékenysége:  

 

Szakfeladat 
 

Megnevezése 
 

Száma Megnevezése Száma 

 
2009. december 31-ig 

 

 
2010. január 01-től 

Helyi közutak, hidak, alagutak 
létesítése, felújítása 45202-5 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 

fenntartása 
 

522110 

Óvodai intézményi közétkeztetés  
55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés 562912 

Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés 562913 

Munkahelyi vendéglátás 55241-1 Munkahelyi étkeztetés 562917 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 75115-3 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001 

Önkormányzatok valamint 
többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

75192-2 Önkormányzati jogalkotás 841112 

Önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások 
feladatra nem tervezhető 
elszámolása 
 

751-966 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 841126 

Város- és községgazdálkodási 
szolgáltatás 75184-5 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi 

kapcsolatai 842155 

Közvilágítási feladatok 75187-8 Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenőrzés 841133 
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Óvodai nevelés 80110-5 
Önkormányzatok közbeszerzési 
eljárásainak lebonyolításával összefüggő 
feladatok 

841401 

Általános iskola nappali nevelés 
oktatás 80121-4 Közvilágítás 841402 

Háziorvosi szolgálat 85121-9 Város- és községgazdálkodási m.n.s. 
szolgáltatások 841403 

Védőnői szolgálat 85129-7 Önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 841901 

Anya, gyermek és csecsemő 
védelem 85191-2 Központi költségvetési befizetések 841902 

Fogorvosi szolgálat 85128-6 Óvodai nevelés, ellátás 851011 

Rendszeres szociális pénzbeli 
ellátások 85331-1 

Általános Iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
Általános Iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

852011 
852021 

Munkanélküli ellátások 85333-3 Háziorvosi alapellátás 862101 
Szociális étkeztetés  85325-5 Fogorvosi alapellátás 862301 
Rendszeres gyermekvédelmi 
pénzbeli ellátások 85332-2 Család és nővédelmi egészségügyi 

gondozás 869041 

Eseti pénzbeli szociális ellátások 85334-4 Ifjúság egészségügyi gondozás 869042 
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi 
ellátások 85335-5 Idősek nappali ellátása 881011 

Közművelődési könyvtári 
tevékenység 92312-7 Rendszeres szociális segély 882111 

Temetkezés és ehhez kapcsolódó 
szolgáltatás 93031-6 Időskorúak járadéka 882112 

Művelődési központok, házak 
tevékenysége 92181-5 Lakásfenntartási támogatás normatív 

alapon 882113 

Egyéb szórakoztatási és 
kulturális tevékenység 921-925 Ápolási díj alanyi jogon 882115 

  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 
ellátások 882117 

  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 
  Óvodáztatási támogatás 882119 
  Átmeneti segély 882122 
  Temetési segély 882123 
  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 

  Mozgáskorlátozottak közlekedési 
támogatása 882125 

  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 
ellátás 882129 

  Adósságkezelési szolgáltatás 882201 
  Köztemetés 882203 
  Bölcsődei ellátás 889101 
  Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 
  Szociális étkeztetés 889921 
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  Önkormányzatok által nyújtott 
lakástámogatás 889942 

  Civil szervezetek működési támogatása 890301 
  Közcélú foglalkoztatás 890441 
  Közhasznú foglalkoztatás 890442 
  Közmunka 890443 
  Egyházak közösségi és hitéleti 

tevékenységének támogatása 890506 

  Könyvtári szolgáltatások 910123 
  Közművelődési intézmények, közösségi 

színterek működtetése 910502 

  M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység 932919 
  Köztemető fenntartás és működtetés 960302 

 
 
Kisegítő tevékenység:  
                682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
 
Az önkormányzat  kisegítő tevékenységének tervezett kiadása nem haladhatja meg a 
tervezett összes kiadás 5%-át.  

 
 
Alap község Önkormányzata kiegészítő valamint vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
 

Az Önkormányzat által ellátandó és szakfeladatrend szerint besorolt alaptevékenység, 
kisegítő, kiegészítő valamint vállalkozási tevékenység az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) rendelet 4. számú függelékét képezi.  
 

 
 
 

8. JAVASLAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZÖTTI 
MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁRA 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták, kéri a képviselői 
hozzászólásokat. 
 
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester 
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.  
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község önkormányzata 
135/2009. (VI. 30.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület megismerte Alap-Alsószentiván 
Községek Körjegyzősége, mint önállóan működő gazdálkodó költségvetési szerv illetőleg 
az Alapi Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv között a gazdálkodással 
kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendje tekintetében kötendő 
megállapodás tartalmát, melyet előterjesztés szerint elfogad és annak aláírására a 
körjegyzőt felhatalmazza. 
 
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika 
Határidő: azonnal  

 
 
 

9. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK – ÁFA MÉRTÉKÉNEK 
VÁLTOZÁSA MIATTI – MÓDOSÍTÁSA 
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták, felkéri a körjegyző asszonyt, 
hogy esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Elmondja, hogy az ÁFA mértékének emelkedése miatt javasolt a rendeleteket módosítani.  
 
Horváth József képviselő:  
Szerinte az emelést követően 85 forinttal kellene többet kérni egy sírhelynél. Javasolja, hogy 
ezt e rendeletet ne módosítsa a képviselő-testület.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A teljesség igényével került előterjesztésre valamennyi az ÁFA emeléssel érintett 
önkormányzati rendelet. Figyelemmel a képviselői javaslatra kéri a képviselő-testület tagjait 
elsőként az étkezési térítési díjak megállapításáról, majd a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjról szóló rendelettervezetről szavazzanak.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Alap község önkormányzata  
9/2009. (VI. 30.) számú rendelete 

 
Az étkezési térítési díjak megállapításáról 

 
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Alap község önkormányzata  
10/2009. (VI. 30.) számú rendelete 

 
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról 

 
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
 

10. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
 

 
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester 
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap község önkormányzata  
136/2009. (VI. 30.) számú határozata 

 
Alap község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról – a 1/2009. (II. 11.), 
2/2009.(II. 11.), 3/2009.(II. 11.), 4/2009.(II. 11.), 5/2009.(II. 11.), 6/2009.(II. 11.), 
7/2009.(II. 11.), 8/2009.(II. 11.), 9/2009.(II. 11.), 10/2009.(II. 11.), 11/2009.(II. 11.), 
12/2009.(II. 11.), 13/2009.(II. 11.), 14/2009.(II. 11.), 15/2009.(II. 11.), 16/2009.(II. 11.), 
17/2009.(II. 11.), 18/2009. (II. 11.), 19/2009. (II. 11.), 20/2009. (II. 11.), 21/2009. (II. 11.), 
22/2009. (II. 11.), 23/2009. (II. 11.), 24/2009. (II. 11.), 25/2009. (II. 11.), 26/2009. (II. 11.), 
27/2009. (II. 11.), 28/2009. (II. 11.), 29/2009.(II. 16.), 30/2009.(II. 16.), 31/2009.(II. 16.), 
32/2009.(II. 16.), 33/2009. (III. 11.), 34/2009. (III. 11.), 35-36/2009. (III. 11.), 37/2009. (III. 
11.), 38/2009. (III. 11.), 39/2009. (III. 11.), 40/2009. (III. 11.), 41/2009. (III. 11.), 42/2009. 
(III. 11.), 43/2009. (III. 30.), 44/2009. (III. 30.), 45/2009. (III. 30.), 46/2009. (III. 30.), 
47/2009. (III. 30.), 48/2009. (III. 30.), 49/2009. (III. 30.), 50/2009. (III. 30.), 51/2009. (III. 
30.), 52/2009. (III. 30.), 53/2009. (III. 30.), 54/2009. (III. 30.), 55/2009. (III. 30.), 56/2009. 
(III. 30.), 57/2009. (III. 30.), 58/2009. (III. 30.), 59/2009. (III. 30.), 61/2009. (III. 30.), 
62/2009. (III. 30.), 63/2009. (III. 30.), 64/2009. (III. 30.), 65/2009. (III. 30.), 66/2009. (III. 
30.), 67/2009. (III. 30.), 68/2009. (III. 30.), 69/2009. (III. 30.), 70/2009. (III. 30.), 71/2009. 
(III. 30.), 72/2009. (III. 30.), 73/2009. (III. 30.) határozatok – szóló jelentést tudomásul 
vette és elfogadta. 
 
 
 
Szabó János 20.10 órakor távozott az ülésteremből. 
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11. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Alpek János alpolgármester: 
Megkérdezi, hogy a nyugdíjas klubba nem lehetne-e megkérni a körzeti megbízottat, hogy az 
idősebb embereknek egy előadást tartson?  
A házi segítségnyújtásnál hogyan lehet a jelzőrendszerhez csatlakozni? 
 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszöni az észrevételt, a körzeti megbízott felé jelzi a felmerült kérést. A jelzőrendszeres 
segítségnyújtás tekintetében kéri, hogy az érintett igényét a szociális gondozónőknek jelezze, 
akik megadnak minden szükséges tájékoztatást.   
 
 
 
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 20.30 órakor bezárta.  
 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 Méhes Lajosné Nyikosné Katzenberger Erika  
  polgármester               körjegyző 
 
 
 
 
 
 
              Bölcskei Jenőné      Szopori György  
          jegyzőkönyv hitelesítő                                                      jegyzőkönyv hitelesítő 


