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. AUGUSZTUS 27-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a Cecei Általános Iskola 2008/2009. tanév nevelő és oktató munkájáról
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Ráczné Pinczési Julianna, Király
intézményvezető, Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezető

László

2.) Tájékoztató az Alapi Óvoda és tagóvodái 2008/2009. nevelési évének értékeléséről
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető
3.) TÁMOP pályázat tekintetében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető
4.) Önkormányzati rendeletek jogharmonizációja
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
5.) Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2009. (VI. 30.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
6.) Egyebek, bejelentések

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 12/2009. (IX. 1.) rendelete az önkormányzati rendeletek
jogharmonizációs módosításáról
Alap község önkormányzata Képviselő-testület 13/2009. (IX. 1.) számú rendelete az étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló 11/2009.(VI. 30.) rendelet módosításáról
163/2009. (VIII. 27.) számú határozata: Cecei Általános Iskola valamint Alapi Tagiskolája 2008/2009. tanév
nevelő és oktató munkájáról szóló beszámoló elfogadása
164/2009. (VIII. 27.) számú határozata: Alapi Óvoda és Tagóvodái 2008/2009. nevelési évének értékeléséről
szóló tájékoztató elfogadása
165/2009. (VIII. 27.) számú határozata: „Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon” című
projekt megvalósítása keretében lebonyolítandó közbeszerzés eredménye, felhatalmazás szerződéskötésre
166/2009. (VIII. 27.) számú határozata: Jogharmonizációs kötelezettség teljesítéséhez - 116/2009. (VI. 15.)
számú határozatának módosítása
167/2009. (VIII. 27.) számú határozata: Jogharmonizációs kötelezettség teljesítéséhez - 12/2008. (IX. 30.)
rendelet felülvizsgálata
168/2009. (VIII. 27.) számú határozata: Bölcsődei étkezési norma elfogadása
169/2009. (VIII. 27.) számú határozata: Alap, Dózsa György utca 8. szám alatti önkormányzati lakás bérbe
adása
170/2009. (VIII. 27.) számú határozata: Közoktatási infrastruktúra fejlesztése pályázat előkészítéséhez
felhatalmazás
171/2009. (VIII. 27.) számú határozata: Alap Községért Közalapítvány részére támogatás megállapítása
172/2009. (VIII. 27.) számú határozata: Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv elfogadása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én 18.00
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Művelődési Ház Alap, Fő u. 164.
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester

települési képviselők

Igazoltan távol:
Bölcskei Jenőné
Szabó János
Meghívottak:

települési képviselők

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Ráczné Pinczési Julianna
Király László intézmény vezető
Pekarek Istvánné intézményvezető
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési
képviselő közül 8 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Zuppon Andrea és Szopori György
képviselőket javasolja.
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Zuppon Andrea és Szopori
György képviselőt 8 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 8 igen szavazattal elfogadta.
Méhes Lajosné polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok
figyelembevételével, egy módosító javaslattal, hogy 5. pontként vegyék fel az étkezési térítési
díjak megállapításáról szóló 11/2009.(VI. 30.) rendelet módosításáról szóló pontot és 6.
napirendi pontként szerepeljen az egyebek, bejelentések napirend.
A képviselő-testület figyelembe véve a módosító javaslatot a napirendi pontokat – külön
határozathozatal nélkül - 8 igen szavazattal egyhangúan az alábbiak szerint elfogadta:
Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a Cecei Általános Iskola 2008/2009. tanév nevelő és oktató munkájáról
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Ráczné Pinczési Julianna, Király László
intézményvezető, Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezető
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2.) Tájékoztató az Alapi Óvoda és tagóvodái 2008/2009. nevelési évének értékeléséről
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető
3.) TÁMOP pályázat tekintetében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető
4.) Önkormányzati rendeletek jogharmonizációja
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
5.) Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2009.(VI. 30.) rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
6.) Egyebek, bejelentések

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) BESZÁMOLÓ A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2008/2009. TANÉV
NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁJÁRÓL
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Ráczné Pinczési Julianna, Király László
intézményvezető, Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt
megkapták.
Felkéri Király László intézményvezetőt, hogy a 2009/2010–es tanév előkészületeiről rövid
tájékoztatóban ismertesse az iskola helyzetét.
Király László intézményvezető:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2009/2010-es tanévben milyen változások,
módosítások történnek. (A jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza.)
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető:
Az alapi tagiskolában az előző tanévet 135 fő tanulóval zárták, és az idei tanévben 133 fő
tanulóval kezdik. Ez abból adódik, hogy a nyolcadikosok közül 22 fő ballagott, az elsősök
meg 20-an jöttek.
Az iskolában a nyáron átalakítás történt, plusz egy tanteremmel bővült az intézmény. A vizes
blokk felújítása is megtörtént. A tornatermet rendbe rakták, a kézilabda, és a futópálya is
használható. Elmondható, hogy a szülők, és a képviselő-testületi tagok is segítetek a
felújításban.
A nyelvi labort felszámolták, új módszer szerint csoportokban fogják oktatni a nyelvet. Két
napközit indítanak, az egyik csak az elsősöknek, a másik pedig vegyes csoport lesz.
Vasárnap tartják a tanévnyitó ünnepségüket, melyre mindenkit szeretettel meghívnak.
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Király László iskolaigazgató:
Elmondja, hogy hasonló munkálatok folytak Cecén is. Meghívták a szülőket, akik segítettek a
felújításban. Arra gondoltak, hogy megvendégelik Őket egy kis üdítővel és az elkészült
iskolában körülvezetik a megjelenteket.
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető:
Elmondja, hogy Ők is gondoltak valamilyen kis gesztusra. A gyerekekkel majd készülnek rá.
Méhes Lajosné polgármester:
Megkérdezi, hogy aki a Cecei Általános Iskola 2008/2009. tanév nevelő és oktató munkájáról
szóló beszámolóval egyetért, az, kézfelemeléssel jelezze:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
163/2009. (VIII. 27.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a Cecei Általános Iskola valamint Alapi
Tagiskolája 2008/2009. tanév nevelő és oktató munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét, tagintézmény
vezetőjét tájékoztassa.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.
Varga Gábor Cece Nagyközség polgármestere:
Elmondja, hogy az infrastrukturális pályázat előkészítésével kapcsolatban felhatalmazást
kapott arra, hogy tájékoztathassa a képviselő-testületi tagokat arról, miszerint a közoktatási
infrastruktúra fejlesztésére hamarosan kiírásra kerülő felhívásra az iskola tekintetében
pályázatot kívánnak benyújtani. Meglátása szerint ez egy újabb lehetőség lesz a társulás
intézményei számára.
Véleménye szerint mind az iskola, mind az óvoda tekintetében csak a cecei és az alapi
intézményekkel tudnak pályázni az eddigi információk alapján. Iskola tekintetében ez
egyértelmű, hiszen csak a két településen működik intézmény, az óvoda tekintetében viszont
csak ezen a két településen működik minimálisan legalább két csoport.
A pályázat előkészítése Cece részéről folyamatban van. A pályázható összeg 200 millió forint
körül lenne intézményenként, két iskolát és a két óvodát érintené.
Tán minden feltétel területén megfelelnek, úgy a létszám adatok tekintetében is.
Nem hiszi, hogy lepontozzák a pályázatot az elbírálás során.
Cece a tetőtér beépítését szeretné megvalósítani. Kérné Alap Község Önkormányzatának
Képviselő-testületét, hogy hatalmazzák fel majd a polgármester asszonyt a szükséges
előkészítő munkálatok elvégzésére, hogy a pályázat benyújtására az előre láthatóan rövid
határidőn belül sor kerülhessen. Kéri ebben a képviselők együttműködését.
Varga Gábor Cece Nagyközség Polgármestere megköszönve a részvételt, az üléstermet
elhagyja.
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2.) TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI 2008/2009.
NEVELÉSI ÉVÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselő-testület tagjai a meghívóval együtt megkapták.
Cece, Vajta, Sáregres, Alsószentiván képviselő-testülete elfogadta a tájékoztatót.
Az előterjesztés szerteágazó, minden területet érintett. Kérdezi az előterjesztőt kívánja-e
írásbeli tájékoztatóját szóban kiegészíteni?
Pekarek Istvánné intézményvezető:
Nem kívánja kiegészíteni, az esetleges kérdésekre válaszol.
Méhes Lajosné polgármester:
Miután kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem érkezett, kéri aki az Alapi Óvoda és
Tagóvodái 2008/2009. nevelési évének értékelésével egyetért, az, kézfelemeléssel jelezze:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot:
Alap Község Önkormányzat
164/2009. (VIII. 27.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alapi Óvoda és Tagóvodái 2008/2009.
nevelési évének értékeléséről szóló tájékoztatót elfogadta.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a társult önkormányzatokat, az
intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.

3.)

TÁMOP

PÁLYÁZAT
TEKINTETÉBEN
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYE

LEFOLYTATOTT

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy a képviselő-testületi ülés előtt fél órával a bírálóbizottság összeült. Felkéri a
körjegyző asszonyt, hogy a bírálati jegyzőkönyv tartalmát ismertetése.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Ismerteti a „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Alap, Alsószentiván, Cece, Sáregres és
Vajta településen található óvodai intézményekben megvalósuló TÁMOP-3.1.4.-08/2-20080153 számú projektben - képzési és szaktanácsadási feladatok” című közbeszerzésére beadott
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ajánlatok – hiánypótlások beérkezése utáni bírálata tárgyban felvett jegyzőkönyv tartalmát
(testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolva).
A Közbeszerzési Bizottság javaslata, hogy Alap Község Önkormányzata a „Kompetencia
alapú oktatás bevezetése Alap, Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta településen található
óvodai intézményekben megvalósuló TÁMOP-3.1.4.-08/2-2008-0153 számú projektben képzési és szaktanácsadási feladatok” című egyszerű közbeszerzésére beadott ajánlat bírálata
alapján az eljárás nyertesével, azaz az összességében legelőnyösebb ajánlatot tett
ajánlattevővel, a TINTA Tanácsadó Kft-vel történő szerződéskötésre hatalmazza fel a
polgármestert. Második helyzet kihirdetését a Bizottság nem javasolja, mivel nem volt más
ajánlattevő.
Horváth József képviselő:
Megkérdezi, hogy a pályázat elő vagy utófinanszírozott?
Nem kellett volna közbeszereztetni az eszközbeszerzést?
Aggodalmaskodik, hogy ha van két számla, és az egyiket nem tudja az önkormányzat
kiegyenlíteni, és letelik a 30 nap, akkor ne hogy meg ködbérezzék a hivatalt. Szerinte a 30
napos fizetési határidő kevés.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Horváth József képviselő úr kérdésére elmondja, hogy a pályázat összes bekerülési
költségének a 35%-át a szerződéskötést követően a pályázó lehívhatja a külön erre a célra
nyitott számlára.
A pályázat keretében beszerzésre kerülő eszköz értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt,
így e tekintetben nem kellett közbeszerzést lefolytatni. A pályázati projekt 2010. júniusában
fog lejárni.
Méhes Lajosné polgármester:
A szerződéskötés után 15 napra utalni fogják a 10 millió 83 ezer forintot.
Horváth József képviselő:
A vállalkozási szerződést meg kell nézni, milyen formában kívánja a számlázást a szolgáltató
elvégezni, figyelni kell rá.
Méhes Lajosné polgármester:
Megköszöni az észrevételt, és ígéri, hogy figyelni fognak rá. Meglátása szerint nem egyszerre
fognak minden számlát benyújtani.
Ismerteti a napirendi pont keretében határozati javaslatát.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot elfogadva 8 igen szavazattal
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
165/2009. (VIII. 27.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés – innovatív intézményekben kiírt TÁMOP 3.1.4. pályázaton elnyert a
„Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon” című projekt megvalósítása
keretében lebonyolítandó közbeszerzés tekintetében alábbi döntést hozta:

7
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy a „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Alap, Alsószentiván,
Cece, Sáregres és Vajta településen található óvodai intézményekben megvalósuló
TÁMOP-3.1.4.-08/2-2008-0153 számú projektben – képzési és szaktanácsadási
feladatok” című egyszerű közbeszerzésére beadott ajánlat bírálata alapján - a Bíráló
Bizottság javaslatára tekintettel - az eljárás nyertesével, azaz az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tett ajánlatevővel, azaz TINTA Tanácsadó Kft-vel (székhelye:
1015 Budapest, Donáti u. 2. 1. em. 14. képviseli: Vámos Ágnes ügyvezető) kössön
szerződést.
Második helyezettről a Képviselő-testület döntést nem hoz, mivel nem volt más
ajánlattevő.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a nyertes
ajánlattevőt értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: értesítésre: 2009. augusztus 28.
szerződéskötésre: 2009. szeptember 14.

4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK JOGHARMONIZÁCIÓJA
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.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
166/2009. (VIII. 27.) számú határozat
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 116/2009. (VI. 15.) számú határozatának
tartalmát alábbiak szerint módosítja:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvből következő jogharmonizációs kötelezettsége alapján rendeleteit
felülvizsgálva az alábbi döntést hozza.
I.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az alábbi rendeletei nem érintettek a
2006/123/EK irányelvvel:
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1.) A helyi címer, zászló és pecsétnyomó alkotásáról és használatának módjáról szóló
12/1993. (VIII. 16.) számú rendelet
2.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 18/1999. (X. 1.) Kt. számú rendelet
3.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a teleülés
tisztaságáról szóló 11/2002. (XII. 15.) számú rendelet
4.) Az állattartás helyi szabályairól szóló 8/2003. (XII. 1.) rendelet
5.) Az egészségügyi alapellátás körzethatárainak megállapításáról szóló 4/2004. (II. 15.)
számú rendelet
6.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2004. (V.
1.) Kt. számú rendelet
7.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 15/2004. (XII. 15.) Kt. számú rendelet
8.) Alap Építési Szabályzata (ÁÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló
19/2006. (XII. 15.) számú rendelet
9.) A tiszteletdíjakról szóló 1/2008. (II. 13.) rendelet
10.) Az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége köztisztviselőinek juttatásairól és
illetménykiegészítéséről szóló 9/2008. (VII. 25.) rendelet
11.) A helyi építészeti örökség védelméről szóló 15/2008. (XII. 15.) rendelet
12.) Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2009. (II. 16.) rendelet
13.) A lakbérek megállapításáról szóló 2/2009. (II. 16.) rendelet
14.) Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2009. (VI. 30.) rendelet
II.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az alábbi rendeletei a 2006/123/EK irányelvvel
érintettek:
1.) 16/2005. (XI. 22.) Kt. számú rendelet A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól által lehetővé tett elektronikus
ügyintézési mód kizárásáról egyes helyi rendeletekben
2.) A temetők és temetkezés rendjéről szóló 13/2006. (VI. 1.) számú rendelet
3.) A közterületek használatáról szóló 12/2008. (IX. 30.) rendelet
4.) Az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 6/2009. (IV. 1.) rendelet
5.) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló 10/2009. (VI. 30.)
rendelet
A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy ezen határozatában foglaltak szerint
tegyen eleget az irányelvvel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségének.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: 2009. szeptember 30.
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott rendelettervezeti javaslatot.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzat
12/2009. (IX. 1.)
rendelete
az önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 1 nem szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
167/2009. (VIII. 27.) számú határozat
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvből következő jogharmonizációs kötelezettsége alapján a
közterületek használatáról szóló 12/2008. (IX. 30.) rendeletét felülvizsgálva az alábbi
döntést hozza:
Alap Község Önkormányzat „a közterületek használatáról” szóló 12/2008. (IX. 30.)
rendelet 6.§. (3) bekezdésében rögzített a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelvben foglalt követelménnyel ellentétes rendelkezés fenntartását a közérdek
biztosításával indokolja.

5.) AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
11/2009. (VI. 30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

Méhes Lajosné polgármester:
Az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták, kéri a képviselői
hozzászólásokat.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Elmondja, hogy az intézményvezetővel előre történt egyeztetés alapján azért kell az étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítani, mert a bölcsődei étkezés térítési díja
nem szerepel a rendeletben. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az Óvoda konyháján biztosított
étkezések normájáról hozott 4/2009. (II. 11.) számú határozat kiegészítéséről határozatban
döntsenek a szerint, hogy a bölcsődei étkezés normája 2009. szeptember 1-jétől 259 Ft.
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Méhes Lajosné polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a bölcsődei étkezés normájáról - elsőként határozatban, a térítési díjról - másodsorban - rendelet formájában előterjesztés szerinti
tartalommal szavazzanak.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
168/2009. (VIII. 27.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alapi Óvoda konyháján biztosított
étkezések normájáról hozott 4/2009. (II. 11.) számú határozatát alábbiak szerint egészíti
ki:
g) bölcsődei étkezés normája 2009. szeptember 1-jétől:

259.- Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsőde intézményvezetőjét értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: értesítésre: 2009. szeptember 1.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:
Alap Község Önkormányzat
13/2009. (IX. 1.)
rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2009.(VI. 30.) rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) EGYEBEK, BEJELENTÉSEK
a) Gyógyszertár melletti önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére irányuló
kérelem
Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület 17/2008. (III. 18.) számú határozatával
a Dózsa György utca 8. szám alatti összkomfortos, 76 m2 alapterületű lakást Móricz Julianna
részére adta bérbe 2008. április 1-jétől 2009. augusztus 31-ig.
A bérleti szerződés lejár, a bérlő kiköltözik, s a lakás bérletére a gyógyszertárban dolgozó
alkalmazott jelezte bérleti igényét. A kérelmező Horváthné Szilágyi Anikó 2009. szeptember
1-jétől szeretné a lakást bérbe venni 1 év időtartamra. A lakás bérbevétele tekintetében más
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igénylő nem jelentkezett, a bérleti díj összege 11.400 Ft/hó. Kérelmezővel a lakásbérleti
szerződés megkötését határozott időre, 1 év időtartamra javasolja.
Horváth József képviselő:
Elmondja, hogy a lakás kiutalási joga a polgármester kezében van.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a képviselő-testület a lakások bérleti díjának
mértékéről döntött rendeletében, a hatáskört a lakások bérbeadása tekintetében nem adta át a
polgármesternek.
Méhes Lajosné polgármester:
Ismerteti a határozati javaslatot, kéri aki annak tartalmával egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot elfogadva, 8 igen szavazattal
egyhangúan az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
169/2009. (VIII. 27.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő
7011 Alap, Dózsa György utca 8. szám alatti, 442 helyrajzi számú, 76 m2 területű,
összkomfortos lakást Horváthné Szilágyi Anikó (szül.: Budapest, 1979. április 1., an.:
Korsós Anna) részére 2009. szeptember 1-jétől határozott időre 2010. augusztus 31-ig
bérbe adja alábbi feltételekkel:
1.) A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a bérleti szerződésben
foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.
2.) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, berendezéseinek karbantartásával,
felújításával, pótlásával és cseréjével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik.
3.) A bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a
lakásban lakni. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és
annak időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni.
4.) A lakás bérleti díja: 150 Ft/m2, azaz 11.400 forint. A bérleti díjat minden hónap
15. napjáig Alap Község Önkormányzata által rendelkezésre bocsátott csekken
kell megfizetni, vagy átutalási megbízással az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlájára teljesíteni.
5.) A bérlőt terheli a közüzemi díjak (víz, villany, gáz) megfizetése, melynek
érdekében köteles a mérőórákat az átvételkori állásnak megfelelően névére
átíratni.
6.) A bérlő a lakásba a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Lt.)
21. § (2) bekezdésében meghatározott személyeken kívül más személyt csak a
bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.
7.) A bérlő a lakást vagy annak egy részét albérletbe nem adhatja.
8.) A bérlő a lakást a Lt. 29. §-ában meghatározott feltételekkel, a bérbeadó
hozzájárulásával cserélheti el.
9.) A bérlő a lakást előzetesen jóváhagyott megállapodás szerint átalakíthatja,
korszerűsítheti, felmerült költségeit a bérleti díjba beszámíthatja. A
megállapodás jóváhagyásáról a képviselő-testület dönt.
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10.)A bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnésekor másik lakás bérbeadására,
illetőleg pénzbeli térítésre nem tarthat igényt.
11.)A bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles a lakást tisztán, kifestett,
kiürített, rendeltetésszerű használatra kész állapotban a bérbeadónak visszaadni.
12.)Ha a bérlő a bérleti jogviszony megszűnését követően a lakást nem hagyja el a
lakást jogcím nélkül használónak minősül, és lakáshasználati díjat köteles fizetni
a lakás tulajdonos önkormányzat részére. A lakáshasználati díj mértéke a
lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű. A jogcím nélküli lakáshasználó a
használat kezdetétől számított két hónap elteltétől emelt lakáshasználati díjat
köteles fizetni, melynek mértéke 2 havonta a mindenkori lakbér egyszeres
összegével emelkedik. Az emelt lakáshasználati díj mértéknek felső határa a
mindenkori lakbér négyszerese.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlővel a lakásbérleti
szerződést megkösse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. szeptember 1.
b) Pályázati lehetőség ismertetése
Méhes Lajosné polgármester:
Az iskolát érintő napirendi pont keretében Cece Nagyközség Polgármestere már utalt arra,
hogy hamarosan kiírásra kerül a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
pályázat. A pályázat benyújtására várhatóan igen rövid idő áll majd rendelkezésre. Kéri a
képviselő-testület felhatalmazását a tekintetben, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos
előkészítő munkálatokat megkezdhesse, a szükséges tárgyalásokat az érintettekkel
lefolytathassa. Polgármester Úr elmondta, hogy mind az iskola, mind az óvoda tekintetében
vélhetően Cece és Alap lesz érintett, így nagyon fontos a két település együttműködése a
pályázat előkészítése, benyújtása tekintetében.
Horváth József képviselő:
Megkérdezi, hogy milyen dolgok szükségesek a beruházáshoz, az építési engedély meg lett- e
hosszabbítva? Esetleg az építéshez kell-e a regionális építési hatóság hozzájárulása?
Méhes Lajosné polgármester:
A pályázattal kapcsolatban eddig nyilvánosságra hozott dokumentumokban ezek nem kerültek
felsorolásra. Ez a pályázat egy hónapig lesz „nyitva”. A külső homlokzat bontásához kell a
műszaki osztály engedélye.
Horváth József képviselő:
Elmondja, hogy a kultúrház felújításánál nem volt változtatva homlokzat, mégis kellett
engedélyt kérni. Nincs olyan, hogy ekkora beruházásnál ne legyen olyan átalakítás, hogy ne
kelljen építési engedély.
Méhes Lajosné polgármester:
Köszöni az észrevételt. A végleges pályázati kiírás megjelenésekor a pályázatot készítő felé
jelzi a felmerült kérdést. Kéri a képviselő-testület, hogy a közoktatási infrastruktúra
fejlesztése tárgyban kiírásra kerülő pályázattal kapcsolatban a szükséges előkészítő
munkálatok megkezdésére az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde valamint a Cecei
Általános Iskola Alapi Tagintézménye tekintetében hatalmazzák fel.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
170/2009. (VIII. 27.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy a KDOP-5.1.1. Közoktatási infrastruktúra fejlesztése tárgyban
kiírásra kerülő pályázattal kapcsolatban a szükséges előkészítő munkálatokat az Alapi
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde valamint a Cecei Általános Iskola Alapi
Tagintézménye tekintetében megkezdje, a pályázat benyújtásához szükséges
egyeztetéseket lefolytassa.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: folyamatos
Köő Imre Károlyné az ülésterembe érkezik.

c) Beszámoló az iskola, óvoda felújításáról
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az óvodánál a nyílászárók cseréje, a frissítő meszelések megtörténtek. A
kőpor javítás van még hátra, melyet a meleg időre tekintettel nem javasolt elvégezni.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a beruházás megvalósítására a pályázaton nyert
összeg valamint a vállalt önerő fedezetet nyújtott.
Az iskola tekintetében is mindent sikerült elvégeztetni, amit beterveztek (mosdók felújítása,
tanterem kialakítása) itt is a keretek között maradtak.

d) Falunapi beszámoló
Méhes Lajosné polgármester:
A megrendezésre került falunap is. A képviselő-testület által megszavazott keretösszegbe a
kiadások belefértek.

e) Nyári Művészeti Fesztiválon való részvételére irányuló támogatási kérelme
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy Agócs László kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, melyet felolvas. (a
jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Köő Imre Károlyné:
Elmondja, hogy az Agócs László által benyújtott kérelemmel nem ért egyet. A kérelemben
szereplő kézművesség az nem érdekli, csak, az hogy milyen jogon hirdeti az alapi táncokat. A
képviselő-testületnek nem kell-e arról tudnia, vagy látnia azt az anyagot, amit kiad a
településről? Székesfehérváron megrendezésre került Királyi Napokon Ők, mint a Mezőföldi
Népi Együttes részt vettek és nagyon nagy sikerrel is jártak. Sok helyen megfordultak már és
hirdették Alapot. Ezeket, a fellépéseket sok próba, előkészület előzi meg.
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A kuratórium felé is beadott egy ilyen kérelmet, és nagy felháborodással olvasta.
Amit Ő kér szerinte nem jogosult kérnie.
Ezáltal ellenkampányt szervez.
Horváth József képviselő:
Felháborodottan mondja, hogy a képviselő-testület ismeri meg utoljára a kérelem tartalmát.
Az csinál Alapról felvételt, aki akar, nem kötelessége bejelenteni sehova. A képviselő-testület
hatáskörébe a kérdés nem tartozik.
Alpek János alpolgármester:
Javasolja, hogy zárt ülésen folytatódjon tovább az ülés.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület zárt ülésen
tárgyalja a kérelmet, szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a Nyári Művészeti Fesztiválon való
részvételre irányuló támogatási kérelem zárt ülésen történő tárgyalását – külön
határozathozatal nélkül - 3 igen, 5 nem szavazattal nem támogatta.
Alpek János alpolgármester:
Elmondja, hogy felhatalmazást kapott Agócs Lászlótól, hogy elmondja, hogy Kiss Jánostól, a
Hagyományőrző Egyesület elnökétől kapta meg az összes anyagot, amit évekkel ezelőtt
összegyűjtöttek a faluról, a táncokról.
A kistérségnél is járt, ott is kapott Alapról anyagot.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Elmondja, hogy jogi szabályozás erre a kérdésre nincs. Az Önkormányzatnak egy dologban
van hatásköre, az pedig az önkormányzat címerének és zászlójának használta.
Alpek János alpolgármester:
A testület nem mondhatja meg a Köő Imre Károlynénak, hogy milyen táncokat táncolhatnak.
Méhes Lajosné polgármester:
Támogatási kérelem van a képviselő-testület előtt, melynek összege 30 ezer forint. Kéri a
képviselő-testület döntését a kérdésben. Aki egyetért az Alap Községért Közalapítvány
támogatásával ezen összeggel a Nyári Művészeti Fesztiválon való részvétel céljával, az
szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
171/2009. (VIII. 27.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Alap Községért Közalapítvány részére
30.000 forint támogatást nyújt a XI. Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztiválon való
részvételre, melynek forrását az önkormányzat 2009. évi költségvetése tartaléka terhére
biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
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Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. szeptember 15.
f.) Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv elfogadása
Méhes Lajosné polgármester:
Emlékezteti a képviselőket, hogy a TÁMOP pályázat készítése során elkészült Cece-AlapAlsószentiván-Sáregres-Vajta közoktatási feladatellátó mikrotérség Társulási Közoktatási
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése valamint Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Terve. Kéri a képviselő-testület döntését, hogy ezen dokumentumok elfogadását
külön határozatában is erősítse meg.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
172/2009. (VIII. 27.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Cece-Alap-Alsószentiván-Sáregres-Vajta
közoktatási feladatellátó mikrotérség Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzését valamint Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét a
„Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon” című projekt
megvalósítására benyújtott TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében elkészítette, annak
tartalmát megismerte; melynek elfogadását ezen határozatában megerősíti.

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

Zuppon Andrea
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Szopori György
jegyzőkönyv hitelesítő

