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. JÚLIUS 20-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Napirendi pontok:

1. Alapi Óvoda korszerű hőszigetelt nyílászárók cseréje – beérkezett ajánlatokról
döntés (előterjesztés szóban)
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Theisz Imre műszaki ellenőr
Pekarek Istvánné intézményvezető
2. Általános Iskolára benyújtott pályázattal, tervezett felújítási munkálatokkal
kapcsolatos tájékoztatás (előterjesztés szóban)
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető
3. Akadálymentesítésre benyújtandó pályázattal kapcsolatos tájékoztatás, javaslat
döntéshozatalra (előterjesztés szóban)
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
4. Egyebek, bejelentések
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
148/2009. (VII. 20.) számú határozat: Alapi Óvoda korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítése beruházás szerződéskötésre felhatalmazás
149/2009. (VII. 20.) számú határozat: Alap, Béke u. 12. szám alatti általános iskola - mosdók felújítására
forrás biztosítás
150/2009. (VII. 20.) számú határozata: Általános Iskola mosdók felújítása - műszaki ellenőrzésre
szerződéskötés
151/2009. (VII. 20.) számú határozat „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)”
pályázat benyújtása
152/2009. (VII. 20.) számú határozat: Sportegyesület részére Alap 129 helyrajzi számon nyilvántartott
sporttelep használatba adása
153/2009. (VII. 20.) számú határozat: Általános iskolás gyermekek részére ingyenes tankönyvek biztosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 20-án 17.00 órai
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme Alap Dózsa György u. 31.
Jelen vannak:

Meghívottak:

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

polgármester
alpolgármester

települési képviselők

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Theisz Imre műszaki ellenőr
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető
Pekarek Istvánné intézményvezető

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 Szabó János és Horváth József
képviselőket javasolja.
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Szabó János és Horváth József
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 – egyhangúan 10 igen szavazattal elfogadta.
Méhes Lajosné polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére,
figyelembevételével.

a

meghívóban

szereplő

napirendi

pontok

A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat – külön határozathozatal
nélkül - 10 igen szavazattal, az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:
1. Alapi Óvoda korszerű hőszigetelt nyílászárók cseréje – beérkezett ajánlatokról döntés
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
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Tanácskozási joggal meghívott: Theisz Imre műszaki ellenőr
Pekarek Istvánné intézményvezető
2. Általános Iskolára benyújtott pályázattal, tervezett felújítási munkálatokkal
kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető
3. Akadálymentesítésre benyújtandó pályázattal kapcsolatos tájékoztatás, javaslat
döntéshozatalra
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
4. Egyebek, bejelentések

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. ALAPI
ÓVODA
KORSZERŰ
NYÍLÁSZÁRÓK
CSERÉJE
–
AJÁNLATOKRÓL DÖNTÉS

HŐSZIGETELT
BEÉRKEZETT

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Theisz Imre műszaki ellenőr
Pekarek Istvánné intézményvezető
Méhes Lajosné polgármester:
Köszönti a tanácskozási joggal meghívott Theisz Imre műszaki ellenőrt.
Megtörtént az Alapi Óvoda korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítése beruházáshoz az
árajánlatok bekérése. Az ajánlatkérés a Fodor és Molnár Kft., Horváth János és Társa Kft., a
CUKÉP Kft. valamint, a Sarlós és Társa Bt. részére került továbbításra.
Felkéri Theisz Imre műszaki ellenőrt, hogy a beérkezett árajánlatokról a képviselő-testületet
tájékoztassa.
Theisz Imre műszaki ellenőr:
Elmondja, hogy e hónap 16.-án volt az ajánlatoknak a bontása. Előtte – csütörtökön - volt a
helyszíni bejárás, ahol az elkészítendő feladatot nézték meg. Az árajánlatok elbírálásakor nem
csak a költségvetés volt a meghatározó.
Üzemelt létesítményről van szó, nehéz úgy javítani, hogy zavartalan legyen benne a
kiszolgálás.
Utólagos nyílászárók helyszíni felmérése megtörtént.
A nyílászárók cseréjét augusztus hónapban kell elvégezni. A munka átadása napjaként
szeptember 20.-a lett meghatározva. Ebben a hónapban esetleg a hétvégeken lehet dolgozni.
Az összes nyílászáró cseréje a tervező által maghatározott módon lett bekérve. A külső-belső
homlokzat helyreállítása is benn van az elvégzendő munkálatok között.
Három beadott pályázat érkezett, a negyedik pedig időn túl érkezett, amit nem lehetett
elfogadni. Abban az esetben el lehetett volna fogadni a késő árajánlattevőt, ha valamennyi
érintett képviseltette volna magát. Ez azonban nem így volt, miután egyedül a Fodor és
Molnár Kft. képviseltette magát, így el kellett utasítani a késő árajánlatot tevőt.
A pályázatok mindegyike megfelelt a követelményeknek. A Cukép Kft. 4.270.138 ezer forint,
a Horváth és Társa Kft. 4.687.391 ezer forint, a Fodor és Molnár Kft 5.491.175 ezer forintos
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árajánlatot adott. A referenciák jók, a Cukép Kft ködbére 250 ezer forint a többié csak 100
ezer forint. A fizetési határidő Cukép Kft-nek 60 nap, a többié pedig 30 nap.
Mindent összevéve a Cukép Kft ajánlata a legkedvezőbb, ezt javasolja a Képviselő-testület
részére elfogadni. Amennyiben döntés születik, akkor a képviselő-testület hatalmazza fel a
polgármester asszonyt, a szerződés kft.-vel történő megkötésére. Jó eséllyel a tanév kezdetére
a létesítmény felújítása, a nyílászárók beépítése befejeződhet.
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy örvendetes dolog, hogy a költségvetésbe belefér a kapott árajánlat.
Horváth József képviselő:
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen a tervező azt mondta, hogy a költségvetés 8 millió forint.
Ezek szerint a tájékoztatás nem a tényeknek megfelelő volt.
Arról van szó, hogy minden nyílászáró ki lesz cserélve, a padlás és a kazánháznál található
ablakok kivételével.
Theisz Imre műszaki ellenőr:
Elmondja, hogy a képviselő-testületnek joga van, hogy milyen munkákat szeretne
elvégeztetni a kivitelezés során. Erre való utalás az árajánlatok bekérése során is megtörtént
az ajánlatot tevők részére.
Méhes Lajosné polgármester:
Horváth József képviselő felvetésére elmondja, hogy a 8 millió forintba az óvoda konyháján
található főzőüst és a többi tartozék is bele van foglalva, nem csak a nyílászárok cseréje.
Horváth József képviselő:
Az ülés közben kérdezte meg a pályázatíró hölgy a tervezőt a költségvetésről, ezért hivatkozik
erre a számadatra.
Méhes Lajosné polgármester:
Miután egyéb kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem merült fel, ismerteti határozati
javaslatát, kéri aki annak tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadva 10 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
148/2009. (VII. 20.) 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 megvalósítandó Alapi Óvoda korszerű hőszigetelt nyílászárók
beépítése beruházás kivitelezésére Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület
CUKÉP Kft (székhelye: 2424 Előszállás, Árpád u. 15., képviseli: Horváth József
ügyvezető) ajánlatát bruttó 4.270.138 Ft ajánlati árért elfogadja, felhatalmazza Méhes
Lajosné polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a beruházás forrását az Önkormányzat
2009. évi költségvetése felhalmozási kiadásai terhére, illetőleg a beruházásra elnyert
pályázaton nyújtott vissza nem térítendő támogatásból biztosítja.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. július 21.

2. ÁLTALÁNOS

ISKOLÁRA

BENYÚJTOTT
PÁLYÁZATTAL,
TERVEZETT FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOKKAL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÁS

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető

Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselő-testület júniusi ülésén döntött CÉDE pályázat benyújtásáról az általános iskola
fejlesztésére. Elmúlt héten kapott információ alapján a pályázat elbírálásának időpontja
várhatóan augusztus 26.-a. A támogatásról történő értesítés valamikor csak szeptember első
felében várható, az általános iskolában azonban feltétlenül indokolt lenne a mosdók felújítása.
Theisz Imre műszaki ellenőr:
Elmondja, hogy a benyújtott pályázatot augusztus 10.-éig el kellene bírálni, de csak a hónap
vége felé lehet várni az eredményt. A projekt megnyerése után 2 év áll a rendelkezésre, hogy
a felújítás megvalósuljon.
Az iskolánál a vizes blokkokat egy az egyben fel kell újítani, mert nagyon rossz állapotban
vannak. Szerinte a teljes vizesblokk kialakítás bőven belefér 2 millió forintba. A Polgármester
Asszony helyi vállalkozótól kért árajánlatot, aki 1.400 ezer forintért a teljes csőszerelési
munkálatokat elvégezné. A CUKÉP Kft-vel a csempézést kellene megbeszélni, egy
felvonulással el is tudnák készíteni. Az is megoldás, ha a Polgármester Asszony tovább
érdeklődik, több referenciát kér s majd ezek ismeretében dönt a képviselő-testület.
Jó eséllyel a tanév kezdésére el is lehetne készíttetni a mosdók felújítását.
Erős István képviselő:
Nem azt mondja, hogy mástól ne kérjenek be árajánlatot, de szerinte nem sokat kellene
gondolkodni annak érdekében, hogy ez a beruházás a tanév kezdésére elkészüljön.
Horváth József képviselő:
Megkérdezi, hogy mit takar a vállalkozó árajánlata?
Méhes Lajosné polgármester:
Az iskolánál alul, és felül a fiú, és a lány WC, vizesblokk teljes vízvezeték felújítását takarja
az 1.400 ezer forint.
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető:
Javasolja, hogy legyen egy külön bejáratú tanári WC is.
Méhes Lajosné polgármester:
Ismerteti az árajánlatot, minden egyéb munkadíjjal együtt 1.367.300 Ft Fekti Miklós
vállalkozó árajánlata.
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Tartalékként 2.630 ezer forint van a költségvetésben. Amennyiben augusztusban úgy
ütemezik a munkálatokat, már szeptemberben zavartalanul kezdődhetne a tanítás.
Theisz Imre műszaki ellenőr:
Ha vissza kell csak burkolni, pár százezer forintból el lehet készíteni. A teljes vizesblokk
felújítása 2 millió forint körül lesz meglátása szerint.
Horváth József képviselő:
Megkérdezi, hogy mi van azzal a 7 millió forinttal, amivel a Cece község tartozik? Ki lehetne
ebből a pénzből alakítani a tantermeket is. Nincs benne a 2009. évi pénzmaradványban, ettől
külön van.
Theisz Imre műszaki ellenőr:
Meglátása szerint nem kellene az önkormányzat saját forrásából megvalósítani a beruházást,
hiszen azt elkezdeni akkor lenne érdemes, ha a pályázat pozitív elbírálásban részesül.
Horváth József képviselő:
Március végén határoztak, hogy a működési engedélyt csak a Béke utcai iskolára kérik meg,
mivel augusztus 31.-ével, felmondják a bérleti szerződést a Fő utcai iskola használatával
kapcsolatban.
Ha most a két tanterem nem készül el, akkor megint határozatot kell hozni, hogy
szeptembertől a Fő utcai iskolában is megkezdődhessen a tanítás.
El tudnák készíttetni, mivel ott van a pénz a számlán.
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az alapító okirat módosítása megtörtént, szeptember 1.-jétől a Fő utcán lévő
épületben tanítás nem lesz, hiszen az alapító okirat módosítása szerint az Alapi Tagiskola csak
egy telephelyen működik tovább.
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető:
Két szükségtanteremben fogják megoldani szeptembertől a tanítást.
Theisz Imre műszaki ellenőr:
Megnézte a szükségtantermeket, ott normális világítás, padozatot talált, szerinte minden
rendben van, a tanítást elkezdhetik. Ha eddig is volt benne tanítás, akkor ezt az egy évet ki
lehet bírni ott. Azok a helyiségek létesítményen kívül vannak. Évközben is lehet dolgozni. A
nagy melókat szünetekre kell tervezni.
Alpek János alpolgármester:
Különböző ötletek merülnek fel július 20.-án. Balkáni körülmények közé ne menjenek be a
gyerekek. Szerinte hiányoznak az alapvető követelmények.
Erős Gábor képviselő:
Mindenki ott tanult, még Ő is.
Alpek János alpolgármester:
Azon véleményének ad hangot, hogy csodálkoznak, hogy Alsószentivánra elviszik a szülök a
gyerekeket?
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Méhes Lajosné polgármester:
Sajnos nem az önkormányzaton múlik, hogy a pályázat bírálója csak augusztus végén fog
döntést hozni, melynek eredményeképpen most kell cselekedni. Meglátása szerint nem ezért
fogják a gyerekeket más településre vinni. Arra kell törekedni, hogy ebben a helyzetben a
legjobb megoldást válassza a képviselő-testület.
Theisz Imre műszaki ellenőr:
Az elbíráló Tanács döntése után 2-3 hét és indulhat a beruházás. Amennyiben a pályázat
eredményes lesz a munkák kivitelezésére 24 hónap áll rendelkezésre a pályázati kiírás szerint,
melynek alapján az idén elnyert támogatás terhére 2010-ben a pályázatban benyújtott
munkálatok is elvégezhetőek lesznek.
Csőgörné Csősz Éva megérkezik a tanácsterembe.
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó:
Elmondja, hogy a cecei önkormányzattal olyan megállapodás születetett, hogy az év végén
kimutatott 7,1 millió forintot visszaforgatják a társulásba. Addig nem lesz pénzmozgás, míg
ezt az összeget jóváírják.
Horváth József képviselő:
A 7,1 millió forint nincs benne, nem kellett átutalni. A költségvetés zárásánál máshogy kell
számolni.
Méhes Lajosné polgármester:
Mit számít, hogy az önkormányzat utalt, vagy nem utalt?
Horváth József képviselő:
23 millió forint helyett 30 millió forintnak kellett volna szerepelnie a pénzmaradványként.
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó:
A társulás miatt az Alap Község Önkormányzatának az óvodák miatt 5 millió forint
maradványt mutatott ki.
Horváth József képviselő:
Elmondja, hogy a költségvetési zárásakor mindenki rendezze a saját sarát.
Szerinte akkor is 2 millió forinttal több lett volna a pénzmaradvány.
Méhes Lajosné polgármester:
Ismerteti határozati javaslatát, mely szerint a Béke u. 12. szám alatti általános iskola
épületében található mosdók felújítására az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
tartaléka terhére 2.000.000 Ft biztosítását kéri a Képviselő-testülettől. Kéri, hogy a testület
hatalmazza fel a kivitelezéshez szükséges szerződés megkötésére.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
149/2009. (VII. 20.) számú határozat
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alap, Béke u. 12. szám alatti általános
iskola épületében található mosdók felújítására az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének felhalmozási kiadásai terhére 2.000.000.- forintot biztosít.
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a kivitelezéshez szükséges szerződést
az árajánlatot benyújtó vállalkozással megkösse.
Felelős: Méhes Lajosné
Határidő: azonnal
Méhes Lajosné polgármester:
Javasolja, hogy az iskola műszaki ellenőri tevékenységére Theisz Imre műszaki ellenőrt bízza
meg a Képviselő-testület, aki a felújítás során felügyeli a munkálatokat, a megbízási díj 50
ezer forint + áfa.
Aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
150/2009. (VII. 20.) számú határozat
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alap, Béke u. 12. szám alatti általános
iskola épületében található mosdók felújítása műszaki ellenőri feladatai ellátására az
ÉPKONT-08 Kft.-t (székhelye: 8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 12., képviseli: Theisz Imre
ügyvezető) bízza meg 50.000 Ft + ÁFA összegű megbízási díjért, melynek forrását az
Önkormányzat 2009. évi költségvetése felhalmozási kiadásai terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy a tárgyban a szerződést
megkösse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. július
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3. AKADÁLYMENTESÍTÉSRE
KAPCSOLATOS
DÖNTÉSHOZATALRA

BENYÚJTANDÓ
TÁJÉKOZTATÁS,

PÁLYÁZATTAL
JAVASLAT

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A képviselő-testület a pályázatról már több alkalommal tájékoztatást kapott. Nem tudni, hogy
a VÁTI KHT mikor, és milyen választ ad a pályázattal kapcsolatban feltett kérdésekre.
A pályázat összeállításra került, melyben az egész beruházás összege: 25.000.000,- Ft,
támogatás mértéke: 90%, ami 22.500.000,- Ft, az önrészhez 2.500.000.-Ft.
A 10 %-os önerőre is lehet pályázni, aminek 60%-át az önerő alapból lehetne kiegyenlíteni,
melynek következtében a 10%-os saját forrás 40%-a lenne csak az önkormányzat költsége.
A képviselő-testületnek a pályázat benyújtásáról és az önrész biztosításáról kellene döntést
hoznia határozat formájában.
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés elfogadásakor a felhalmozási kiadások
előirányzaton belül két felújítási célt jelölt meg akadálymentesítéssel kapcsolatban. Mind az
egyes, mind a kettes körzet orvosi rendelőjének felújítására 1.500 ezer forint előirányzat
került betervezésre.
Erős István képviselő:
Megkérdezi, hogy Horváth János és Társa Bt. adott be árajánlatot?
Méhes Lajosné polgármester:
A közbeszerzés alapján kell majd a pályázatokat kiírni és elbírálni.
Horváth József képviselő:
Kizárta magát a közbeszerzési eljárásból.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Az építkezésnél a közbeszerzési eljárás 15 millió fölött kötelező lefolytatni.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzon a meghirdetett „Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” címmel kiírt felhívás tekintetében az elhangzott
bekerülési költség, támogatási igény és önrész figyelembevételével az Alap, Vörösmarty utca
2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítésére, aki egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
151/2009. (VII. 20.) számú határozat
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a Középdunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” címmel kiírt felhívásra az Alap, Vörösmarty
utca 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítésére.
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A beruházás bekerülési költsége: 25. 000. 000.- forint, az önkormányzat pályázatban
megjelölt támogatási igénye: 22. 500. 000.- forint.
A pályázat keretében megvalósítandó beruházás saját forrását 2. 500. 000.- forintot a
Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetése felhalmozási kiadásai
terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. július 31.

4. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

a) Sportegyesület részére épület használatba adása

Méhes Lajosné polgármester:
Bölcskei József a községi Sportegyesület nevében azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület
felé, hogy hozzájárulást kérjen az Alap 129 helyrajzi számon nyilvántartott sporttelep
térítésmentes használatba vételéhez, melyet a sporttevékenységük folytatásához kérnek. Az
ingatlant a Sportegyesület székhelyeként kívánják feltüntetni a cégbírósági bejegyzés során,
hogy ne csak a jelenlegi településnév szerepeljen.
Ismerteti a határozati javaslatot, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a határozati javaslattal kapcsolatban 10 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
152/2009. (VII. 20.) számú határozat
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület –
Alap Községi Sportegyesület
kérésének helyt adva – Alap Község Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képező Alap
belterület 129 hrsz-ú 1,8748 ha területű sporttelep művelési ágú ingatlant Alap Községi
Sportegyesület részére térítésmentesen használatba adja 2009. július 20. napjától
sporttevékenység folytatásához határozatlan időre.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület ezen határozatával hozzájárulását adja,
hogy a cégbírósági bejegyzés során az ingatlan a Sportegyesület székhelyeként
feltüntetésre kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a
Sportegyesület elnökét értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
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b) Védelmi Igazgatási Gyakorlat Alapon
Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2009. szeptember 10-én Alapon lebonyolításra
kerülő Védelmi Igazgatási Gyakorlaton a település lakosságából 60-70 fő lesz érintve.
Megközelítőleg 15 fő a jódtabletta kiosztásánál fognak közreműködni., 20 fő a települési
polgári védelemi szervezetben fog tevékenykedni, a települési polgárőrség tagjai a
gépjárművek mozgását segítik 6 fővel, valamint az általános iskola 8. osztályos diákjai az
elzárkózásnál és a kimentésnél fogják a település lakosságát imitálni
A gyakorlat helyszínei a művelődési ház épülete, az általános iskola épülete lesznek, valamint
a Fő utca és a Béke utca által érintett terület.
A gyakorlat szeptember 10.-én reggel 7.00 órakor kezdődik, és 12.30 óráig érinti a települést.
Ebben az időszakban számolni kell a községben erősebb gépjármű forgalommal, esetleges
tereléssel, rövid idejű útzárral, és fokozott rendőri jelenléttel. A gyakorlat során
megszólaltatásra kerül a településen lévő Lakossági riasztó és tájékoztató eszköz, mely a
márciusban és szeptemberben megtartandó üzempróbákhoz hasonló sziréna jeleket és a
szöveges üzenetet fogja leadni.
A település lakosságának az elhangzó szirénajelzéssel kapcsolatosan, valamint a településen
ingázó rendőrségi járőr gépkocsiból hallható felhívásokkal kapcsolatosan semmilyen
tennivalója nem lesz.
Kéri a képviselők együttműködését a lakosság tájékoztatásában.
c) TÁMOP tájékoztatás
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy július 8–án a Művelődési Házban megtörtént a TÁMOP pályázat ünnepélyes
megnyitója, melyre minden képviselő-testületi tag kapott meghívót.
d) Tartós tankönyv – támogatás tankönyvköltségek mérséklésére
Méhes Lajosné polgármester:
Az előző ülésen a képviselő-testület határozott, hogy az iskola tartós tankönyveket vásárolhat,
ami azt jelenti, hogy a kiadáskor iskolai bélyegzővel ellátva égész évben használja a gyermek,
az iskola lejárta után visszakerülnek az iskolában.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A tartós tankönyvekre a testület 1 millió forintot szavazott meg, amely az önkormányzat
költségvetésének előirányzatai között szerepel Alpek János alpolgármester úr javaslatára.
A megrendelt tankönyvek összes értéke 1.989.800.-Ft, ebből államilag támogatott rész
663.000.-Ft, Alap Község Önkormányzat támogatása 1.000.000.-Ft. A fennmaradó rész
326.800.-Ft, amennyiben az önkormányzat ezen összeget átvállalja, akkor a tanulók ingyen
juthatnak a tankönyvekhez. (Az önkormányzati támogatásból 558.000.-Ft értékben került
tartóstankönyv beszerzésre a könyvtárba, a fel nem használt összeg 442. 000.-Ft.)
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető:
Elmondja, hogy a tankönyveknél nagyon sok változás lesz. Elképzelhető, hogy a megnyert
pályázatban is adnak tankönyveket. A szülök - kiszámolva a támogatásokat és fizetendő
összeg közötti különbözetet – fizetik meg a tankönyvek árát.
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Horváth József képviselő:
Alpek János alpolgármester úr indítványa az volt, hogy ingyenesek legyenek a tankönyvek.
Annak idején kérdésként merült fel, hogy mennyi pénzből jönne ez ki, akkor a válasz 1 millió
forint plusz állami támogatás volt. Minden évben ingyenes tankönyvek voltak. Ezért egyezett
bele, hogy térítésmentes legyen az általános iskolások részére. Javasolja, hogy a képviselőtestület emelje meg az 1 millió forintot, annyival, hogy a szülőknek ne keljen semmit fizetni a
tankönyvekért. Utólag is jóvá tudja hagyni a képviselő-testület a pontos összeget, mivel hogy
ez még változhat.
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető:
A fennmaradó összeg 326.800.- forint, melyről szó van, de a TÁMOP pályázat miatt
csökkenhet ez az összeg.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri aki egyetért Horváth József képviselő javaslatával, mely szerint a képviselő-testület
annyi összeggel emelje meg az e célra elkülönített 1 millió forint előirányzatot, hogy a
szülőknek gyermekeik tankönyvellátása térítésmentes legyen, szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
153/2009. (VII. 20.) számú határozat
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapi általános iskolába járó
gyermekek részére történő ingyenes tankönyv biztosítása céljával úgy határozott, hogy
az önkormányzat 2009. évi költségvetésében e céllal szerepelő 1 millió forint összegű
előirányzathoz annyi összeget biztosít az önkormányzat költségvetése terhére, hogy a
szülőknek gyermekeik tankönyvellátása térítésmentes legyen.

Horváth József képviselő:
Elmeséli, hogy a faluban, a kifüggesztett képviselő-testületi plakátot nézte két ember, s
hallotta, hogy beszélgetnek, - megint rendkívüli ülés lesz -. Nem tudják, hogy a testület, vagy
a főnökség hibája, hogy ennyi rendkívüli ülést tartanak. Ez évben 10 rendkívüli ülést tartottak
már, és 4 rendeset.
A tavalyi évben elfogadták a munkatervet, amit akkor sem tartották jó dolognak, mert tudták,
hogy úgy is fel lesz rúgva. Szerinte a július 2.-ai rendkívüli ülést most is két héttel később vagyis a mai napon - meg lehetett volna tárgyalni.
Méhes Lajosné polgármester:
A rendkívüli ülések összehívását többnyire olyan napirendek indokolják, melyekben soron
kívül kell dönteni, vagy az előző ülés időpontjában az információk nem álltak rendelkezésre.
Szeretné, ha a képviselő-testület a szükséges dolgokról tudna, önhatalmúlag nem fog dönteni
semmilyen kérdésben
Horváth József képviselő:
A vízműnek a dolgát a mai ülésre elé lehetett volna hozni. Különben is azért szavazott meg a
képviselő-testület koncessziós díjat, hogy az ilyen esetekben, a szerződésben foglaltak szerint
a hibákat kijavítsák.
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Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az óvoda felújítására vonatkozó ajánlatok bekérését sikerült gyorsan
lebonyolítani, ami azért is fontos volt, hogy a munkálatok mielőbb megkezdődhessenek. A
TÁMOP-pal kapcsolatos közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés majd csak augusztus
hónapban várható.

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.30 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Szabó János
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Horváth József
jegyzőkönyv hitelesítő

