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. SZEPTEMBER 15-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Napirendi pontok:
1.) Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. II. félévi és 2009. I. félévi munkájáról
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Magyar József Kistérségi Társulás Elnöke, Tóth Ervin
munkaszervezet vezető
2.) Tájékoztató a Művelődési Házban végzett tevékenységről, a könyvtár működéséről
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Turzainé Gazsó Kata, Körmendi Krisztina Katalin
3.) Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2009.
évi költségvetésének I. félévi alakulásáról (folyamatban)
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi előadó, Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető
4.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
költségvetésének első félévi alakulásáról tájékoztatás, költségvetés módosítására javaslat
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó, Pekarek Istvánné intézményvezető
5.) Tájékoztató Alap Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének első félévi alakulásáról,
költségvetés módosítására javaslat
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
6.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
7.) Egyebek, bejelentések

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
Alap község önkormányzata Képviselő-testület 14/2009. (IX. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 16.) rendelet módosításáról
Alap község önkormányzata Képviselő-testület 15/2009. (IX. 15.) rendelete önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről
186/2009. (IX. 15.) számú határozata: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. II. félévi és 2009. I.
félévi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadása
187/2009. (IX. 15.) számú határozata: Művelődési Házban végzett tevékenységről, a könyvtár működéséről
szóló tájékoztató elfogadása
188/2009. (IX. 15.) számú határozata: Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2009.
évi költségvetésének I. féléves beszámolójának elfogadása
189/2009.
(IX.
15.)
számú határozata:
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó Társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről szólóbeszámoló elfogadása
190/2009. (IX. 15.) számú határozata: Alap Község Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadása
191/2009. (IX. 15.) számú határozata: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2010. évi
fordulójához való csatlakozás
192-193/2009. (IX. 15.) számú határozata: Alap Községért Közalapítvány részére támogatás megállapítása
194/2009. (IX. 15.) számú határozata: Idősek Világnapja alkalmából szervezett rendezvényre forrásbiztosítás
195/2009. (IX. 15.) számú határozata: Felhatalmazás díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos
rendelettervezet elkészítésére
196/2009. (IX. 15.) számú határozata: 167/2009. (VIII. 27.) számú határozat hatályon kívül helyezése
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 15-én 17.30
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat Tanácsterme Alap, Dózsa György utca 31.
Jelen vannak:

Méhes Lajosné
Alpek János
Erős István
Bölcskei Jenőné
Salamon Lajos
Szopori György
Zuppon Andrea

polgármester
alpolgármester

települési képviselők

Igazoltan távol:
Erős Gábor
Horváth József
Szabó János

Meghívottak:

települési képviselők

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Tóth Ervin munkaszervezet vezető
Pekarek Istvánné intézményvezető
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezető
Turzainé Gazsó Kata
Körmendi Krisztina Katalin
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
Kiss Ágnes pénzügyi előadó

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési
képviselő közül 7 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Salamon Lajos és Erős István
képviselőket javasolja.
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Salamon Lajos és Erős István
képviselőt 7 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 7 igen szavazattal elfogadta.
Méhes Lajosné polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok
figyelembevételével.
A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat – külön határozathozatal
nélkül – egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadta:

3
Napirendi pontok:
1.) Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. II. félévi és 2009. I.
félévi munkájáról
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Magyar József Kistérségi Társulás Elnöke, Tóth
Ervin munkaszervezet vezető
2.) Tájékoztató a Művelődési Házban végzett tevékenységről, a könyvtár működéséről
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Turzainé Gazsó Kata, Körmendi Krisztina
Katalin
3.)
Véleménynyilvánítás
Cece-Alap-Sáregres-Vajta
Általános
Iskolai
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról
(folyamatban)
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi előadó, Bauerné Kaszás Veronika
tagintézmény vezető
4.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009.
évi költségvetésének első félévi alakulásáról tájékoztatás, költségvetés módosítására
javaslat
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó, Pekarek Istvánné
intézményvezető
5.) Tájékoztató Alap Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének első félévi
alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
6.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
7.) Egyebek, bejelentések

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) TÁJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI
TÁRSULÁS 2008. II. FÉLÉVI ÉS 2009. I. FÉLÉVI MUNKÁJÁRÓL
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Magyar József Kistérségi Társulás Elnöke, Tóth
Ervin munkaszervezet vezető
Méhes Lajosné polgármester:
Köszönti Sárbogárdi Kistérség képviseletében Tóth Ervint, a munkaszervezet vezetőjét, és
megkéri, hogy a kiküldött anyagot egészítse ki.
Tóth Ervin munkaszervezet vezetője:
Köszöni a meghívást, és köszönti a képviselő-testület tagjait.
Elmondja, hogy a kiküldött anyag egészen friss, hiszen napra kész. Alap Község tekintetében
a pénzügyi ügyekben nincs gond.
A jövőt nézve, nem tudja, hogy a feladatok hogyan alakulnak.
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Az ügyelet működik, de egy kicsit drága. Javasolni fogja, hogy egy telephellyel két orvos
ügyeljen.
Szociális területen is nagy a feladat, amit megpróbálnak nullásan működtetni.
Van egy 125 millió forintos pályázat, amit szeretnének megnyerni, 10 %-os önrésszel.
Ha marad pénz, akkor a társulásnak kell eldöntenie, hogy mire használja fel.
A szakszolgálat 6 településen biztosított.
Bölcskei Jenőné képviselő:
Megkérdezi, mit jelent az, hogy ügyeleti összevonás, 2 orvos egy telephely?
Tóth Ervin munkaszervezet vezetője:
Ez azt jelenti, hogy a cecei ügyeleti telephely megszűnik, Sárbogárdra költözik mindegyik,
két orvossal. A finanszírozás két telephelyre nem elég, ezért kell változtatni.
Méhes Lajosné polgármester:
Megköszöni a rövid beszámolót, és megkérdezi, hogy aki a kiküldött anyaggal egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
186/2009. (IX. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulás 2008. II. félévi és 2009. I. félévi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a
Társulás képviselőjét írásban értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. szeptember 15.
Tóth Ervin megköszön a részvételt és távozik az ülésteremből.

2.)

TÁJÉKOZTATÓ A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
TEVÉKENYSÉGRŐL, A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉRŐL

VÉGZETT

Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Turzainé Gazsó Kata, Körmendi Krisztina
Katalin
Alpek János alpolgármester:
A „rendezvények áttekintése” című fejezet 1 oldalához: szerencsésebb lenne, ha a minősítést a
résztvevők mondanák ki. Ezzel nem vonja kétségbe a pozitív jelző jogosultságát.
Méhes Lajosné polgármester:
Megköszöni Turzainé Gazsó Katának a kimerítő tájékoztatást, és ismerteti határozati
javaslatát, kéri aki egyetért, kézfenntartással szavazzon.

5

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
187/2009. (IX. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a Művelődési Házban végzett
tevékenységről, a könyvtár működéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az
előterjesztőket írásban értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. szeptember 15.

3.)
VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS
CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA
ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2009. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi előadó, Bauerné Kaszás Veronika
tagintézmény vezető

Alpek János alpolgármester:
Elmondja, hogy nem világos előtte az, hogy a beszámolóban mit jelent „az iskolatársulás
költségvetése”, mit akar a pénzügyi előadó mondani.
Ha a táblázatot, megnézik, akkor látható, hogy Alapnak többlete van, míg Cecének 9.712 ezer
forint hiány mutatkozik.
Tudomása szerint az elmúlt évben is elszámolási nehézségek adódtak.
Ez számára azt kell, hogy sugallja, Alap Község Önkormányzata a hátára vette az
intézményfenntartó társulást. Nem szeretné, ha ezt bárki úgy venné, hogy elégedetlenkedik,
de a tisztelt testületnek tisztában kell lenni az anyagi helyzettel, márpedig ezt valakinek ki
kellene mondani.
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó:
Szerinte nem bevételi többlet, hanem bevételi maradvány.
Kiss Ágnes Cece Polgármesteri Hivatalának pénzügyi előadója:
Módosítást nem készített, ezek az adatok csak tájékozató jellegűek. Meglátása szerint a
társulás esetében a féléves beszámolót nem kötelező tárgyalni, csak a módosítást kell a
képviselő-testületek elé vinni.
Az átszámlázások folynak az intézmények között. Cece az első félévben nem tudott minden
számlát időben kifizetni, ebből is adódnak a féléves beszámolóban ezek a fars adatok.
Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy történtek már előkészítő munkálatok a tekintetben, hogy a
jövő évben legyen rendezve úgy a megállapodás, hogy a közüzemű költségek ne szerepeljen a
költségvetésben, mindenki fizesse a maga rezsijét.
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Alpek János alpolgármester:
Elmondja, hogy nagyon jónak tartja azt, hogy Alap Község senkinek nem tartozik.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról szóló beszámolóval, az
kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
188/2009. (IX. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját
megismerte és elfogadásra javasolja.
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről Cece Nagyközség
Polgármesterét értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

4.)
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA
ÓVODAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS, KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó, Pekarek Istvánné
intézményvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Köszönti a meghívottakat. Az óvodák nevelőtestülete, alkalmazotti közösségei, szülői
szervezetei az előterjesztés tartalmát megismerték, egyetértőleg véleményezték.
Elmondja, hogy a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága az ülést megelőző napon tárgyalta a
napirendet. Felkéri a Bizottság elnökét Salamon Lajos képviselőjét, hogy a Pénzügyi
Bizottság véleményét, javaslatát ismertesse az ülés résztvevőivel.
Salamon Lajos képviselő:
Elmondja, hogy nagyon jól áttekinthető az anyag és a Pénzügyi Bizottság elfogadásra
javasolja az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2009. évi költségvetésének első félévi alakulásáról szóló beszámolót képviselő-testületnek.
Alpek János alpolgármester:
Az összegzésben szereplő adatok között ott van a 2008. évi maradvány 5.757 ezer forint,
amiről nem tudni, hogy az még a mi kintlévőségünk, vagy mi tartozunk a társulásnak.
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Csőgörné Csősz Éva pénzügyi főelőadó:
Hivatkozott összeg a társult települések maradványa. A települések közötti egyeztetések
alapján a maradvány összege nem került visszautalásra, azaz nem történt meg a pénz
„utaztatása”, hanem abból az egyes települések maradványa beszámításra került a következő
évi hozzájárulásba.
Alpek János alpolgármester:
Akkor a társulás pénze itt „parkol” az önkormányzatnál.
Csőgörné Csősz Éva pénzügyi főelőadó:
Az előző évi maradványösszegek a társult településeknél egyes kiadási tételeket fedeztek. A
közüzemi költségek esetén mutatkozik csúszás a társult településeknél, hiszen akkor
számlázzák tovább a felmerült közüzemi költségeket, amikor azok kifizetésre kerültek. Vajta
és Sáregres tovább számlázták a kifizetett számlákat. Cece és Alap tekintetében ebben a
hónapban lett rendezve a kintlévőség. Reméli, hogy év végére normalizálódik a helyzet, és a
tényleges működést fogja mutatni.
Méhes Lajosné polgármester:
Célszerű annak szabályozása, hogy minden település fedezze a saját működési, rezsi
költségét, mellyel a továbbszámlázás kiküszöbölhető lenne. E tekintetben a társulási
megállapodás módosításának előterjesztései már folyamatban vannak.
Kéri a Képviselő-testületet, aki a Társulás első félévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadja,
valamint a költségvetés előterjesztés szerinti módosításával egyetért, szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
189/2009. (IX. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó
Társulás
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló, 2009. évi költségvetése módosítására
irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
I.

A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
költségvetése bevételi előirányzatának 147.328 ezer forintra, kiadási
előirányzatának 147.328 ezer forint összegre történő módosítását elfogadásra
javasolja.

II.

A kiadási előirányzat részét képező személyi jellegű előirányzat 70.641 ezer
Ft-ra, munkaadókat terhelő járulék előirányzat 22.119 ezer forintra, dologi és
egyéb folyó kiadási előirányzat 54.552 ezer forintra, szociális juttatásokat 16
ezer forintra történő módosítását elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
költségvetése módosításának Alap község Önkormányzat 2009. évi költségvetése
módosításáról szóló rendeletbe történő beépítéséről.
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A
Képviselő-testület
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó Társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót
elfogadta.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.) TÁJÉKOZTATÓ ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ELSŐ
FÉLÉVI
ALAKULÁSÁRÓL,
KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó

Méhes Lajosné polgármester:
Napirendhez kiküldött írásbeli előterjesztést szóban kiegészíti a jegyzőkönyv mellékletét
képező tájékoztatóval.
Elmondja, hogy a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága az ülést megelőző napon tárgyalta a
napirendet. Felkéri a Bizottság elnökét Salamon Lajos képviselőjét, hogy a Pénzügyi
Bizottság véleményét, javaslatát ismertesse az ülés résztvevőivel.
Salamon Lajos képviselő:
Elmondja, hogy jól értelmezhető az anyag és a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja Alap
Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének első félévi alakulásáról szóló
beszámolót a képviselő-testületnek.
Alpek János alpolgármester:
A szöveges beszámoló tartalmaz 240 ezer forintos tételt a vízelvezető árok permetezéséről,
ezt mikor végezték el?
1. számú mellékletnél: működési célú pénzeszköz átvétel az önkormányzatnál. A
módosítotthoz képest nagyon alacsony a teljesítés összege, és nem látni mi szerepel benne.
(Körjegyzőség, intézményfenntartó társulás)
A működési kiadás összesen 300.943 ezer forint, miért nem 303.760 ezer forint, miszerint a
szöveges beszámoló írja?
A kiadások összesen 322.132 ezer forint, miért nem 322.718 ezer forint, miszerint a szöveges
beszámoló írja?
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó:
A vízelvezető árok permetezésével kapcsolatban elmondja, hogy nem lett kifizetve ez az
összeg. Testületi döntés született róla, ami alapján a előirányzat módosítást végre kell hajtani.
Méhes Lajosné polgármester:
A határozati döntés után megtörtént a vállalkozó megkeresése, de nem javasolta a munka
elvégzését, mert az több kárral járt volna, mint amennyi hasznot hozott volna.
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Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó:
Mind a működési kiadásoknál, mind a kiadások összesen sorban a módosított előirányzatot
kell tekinteni, mely alapja a féléves teljesítés arányának. A százalékos arány azért kevesebb,
mert társulásban lévő önkormányzatoknak az előző évi maradványa beszámításba került a
2009. évi hozzájárulás összegébe. Ezért a ténylegesen átutalt hozzájárulás kevesebb.
A 1. számú táblában a körjegyzőség, az óvoda, az önkormányzat is szerepel.
A rendelet az önkormányzat egészére vonatkozik, hiszen ebben fogadja el a képviselő-testület
a körjegyzőség és az óvodai társulás költségvetését is.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki az Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja,
szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület
190/2009. (IX. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Alap Község
Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és annak tartalmát
elfogadta.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki a napirendi pontban kiküldött rendelettervezettel egyetért, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzat
14/2009. (IX. 16.) rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 16.) rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ CSATLAKOZÁS

ÖNKORMÁNYZATI

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
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-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület
191/2009. (IX. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj 2010. évi fordulójához való csatlakozásról szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
I.
A Képviselő-testület az Általános Szerződési feltételek elfogadásával csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2010. évi fordulójához.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Méhes Lajosné polgármester
2009. szeptember 30.

II.
A Képviselő-testület a pályázati felhívás szerint „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázatot ír
ki.
Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak az önkormányzat hirdetőtábláin történő
meghirdetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
2009. október 1.

7.) EGYEBEK, BEJELENTÉSEK
Agócs László:
Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen a Tisztelt tagok agyagi támogatást
megszavaztak nekik, hogy eljuthassanak Budapestre, ahol Alap Község nevezetességeit
hirdetve bemutassák a falut.
Ezúton is nagyon szépen megköszöni a támogatást.
Az alapi táncokkal nagy sikert arattak, mint amatőr fellépők. Feldolgozzák az alapi táncokat,
ami Pesovár Ferenc gyűjteményében is megtalálható.
Az anyagi támogatást a szállásra, és az ellátásra költötték el.
Szerinte az elmúlt képviselő-testületi ülésen a Köő Károly Imrénének nem volt joga azt
mondani, hogy nem használhatják az alapi táncokat.
Agócs László megköszönve a részvételt az üléstermet elhagyja.
a) Szüreti felvonulás – támogatási kérelem
Méhes Lajosné polgármester:
Szeptember 26-án a faluban szüreti felvonulást rendeznek a hagyományokhoz híven.
Az év elején döntött a testület arról, hogy 3 millió forintot oszt szét a civil szervezetek között.
Az teljes összeg még nem került felosztásra, maradt 270 ezer forint. Javasolja, hogy a szüreti
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felvonulásra 200.000.-Ft-ot szavazzon meg a testület Alap Községért Közalapítvány részére
szüreti mulatság megszervezéséhez, aki egyetért az kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
192/2009. (IX. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000 forint támogatást nyújt Alap
Községért Közalapítvány (székhelye: 7011 Alap, Fő u. 164., képviseli: Ifj. Sáfrány
József) részére szüreti mulatság megszervezéséhez.
A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a nonprofit szervezetek támogatására meghatározott előirányzat terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, a szükséges
megállapodást megkösse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.

b) Alapi Margaréta Nyugdíjasklub támogatási kérelme
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy Herr Ferencné kérelemmel
nyugdíjastalálkozó megszervezésének céljával.

fordult

a

képviselő-testület

felé

Alpek János alpolgármester:
Javasolja, hogy a nyugdíjas klub a maradék 70 ezer forintot kapja meg.
Méhes Lajosné polgármester:
Aki a javasolt 70 ezer forint Alap Községért Közalapítvány részére történő nyújtásával
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
193/2009. (IX. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000 forint támogatást nyújt Alap
Községért Közalapítvány (székhelye: 7011 Alap, Fő u. 164., képviseli: Ifj. Sáfrány
József) részére nyugdíjastalálkozó megszervezéséhez.
A Képviselő-testület a támogatást az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a nonprofit szervezetek támogatására meghatározott előirányzat terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, a szükséges
megállapodást megkösse.
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Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.

c) Idősek napja
Méhes Lajosné polgármester:
Az idősek napja 2009. október 10.-én kerül megrendezésre a művelődési házban. Erre az
alkalomra kéri a képviselő-testületet, hogy 200.000.-Ft forrást a felmerülő kiadások
fedezésére biztosítson az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tartaléka terhére. Kéri,
hogy aki a javaslattal egyetért az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
194/2009. (IX. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének tartaléka terhére az Idősek Világnapja alkalmából szervezett
rendezvényre 200.000 forint forrást biztosít.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendezvény keretében felmerülő kiadásokat a
biztosított forrás terhére teljesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. október 15.
d) Díszpolgári cím kezdeményezése
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy Szloboda Józsefné kérelemmel fordult a képviselő–testület felé. Felolvassa a
kérelem tartalmát, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Díszpolgári cím kezdeményezésére irányuló javaslat még nem volt. Az önkormányzat nem
rendelkezik e tekintetben helyi szabályozással. Az első lépés rendelettervezet készítése
kellene, hogy legyen.
Alpek János alpolgármester:
Nagyon jó dolognak tarja, el kell indítani.
Méhes Lajosné polgármester:
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozatban hatalmazzák fel a körjegyző asszonyt
díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos rendelettervezet elkészítésére. Kéri, aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:

13
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület
195/2009. (IX. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt díszpolgári
cím adományozásával kapcsolatos rendelettervezet elkészítésével és előterjesztésével.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: 2009. november 30.
e) Védelmi Igazgatási Gyakorlat
Méhes Lajosné polgármester:
A Védelmi Igazgatási Gyakorlat szeptember 9.-én a településen sikeresen lebonyolításra
került. A gyakorlat az önkormányzatnak pénzébe nem került, a lebonyolításban a Polgárőrség,
az Általános Iskola és a lakosság részéről megközelítőleg 70 ember vett részt.

f) Szabadság bejelentése
Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy szeptember 23.-tól október 2.-ig szabadságra
szeretne menni. Kéri a képviselő-testületet, hogy a bejelentést tudomásul venni
szíveskedjenek.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúan – külön
határozathozatal nélkül – a Méhes Lajosné polgármester 2009. szeptember 23 – 2009. október
2. közötti időtartamra vonatkozó szabadságát tudomásul vette.
g) Jogharmonizációs kötelezettség teljesítése
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az augusztus 27-i nyilvános testületi ülésen a képviselőtestület a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvből következően
jogharmonizációs kötelezettsége céljával újabb döntéseket hozott. Időközben az irányelvvel
kapcsolatos jogharmonizációs feladatok jelentéstételi kötelezettsége teljesítésével
kapcsolatban újabb útmutatást továbbított az Államigazgatási Hivatal. E szerint az
elektronikus ügyintézés kizárása nem lehetséges, amennyiben az Irányelvet hazai jogba
átültető „A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól”
szóló 2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó közigazgatási ügyről van szó. Miután az
önkormányzatoknak már csatlakozniuk kellett a Központi Elektronikus Szolgáltató
Rendszerhez, nem lehet technikai akadálya annak, hogy az ügyfelek elektronikus úton
indítsanak ügyeket. Ebből következően a jogharmonizáció keretében hatályon kívül kell
helyezni minden olyan rendeletet, amelyet az elektronikus ügyintézés általános kizárása
körében alkotott az önkormányzat Képviselő-testülete.
A Képviselő-testület augusztusi ülésén vonatkozó rendelet - „2004. évi CXL. törvény a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól által lehetővé tett
elektronikus ügyintézési mód kizárásáról egyes helyi rendeletekben” szóló 16/2005. (XI. 22.)
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rendelet - jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról döntött, melyet azonban
elmondottak alapján hatályon kívül indokolt helyezni.
Tekintettel arra, hogy említett útmutatás szerint a közterület-használat megítélése sem
egyértelmű a jogharmonizációs kötelezettség teljesítése szempontjából, kérem a képviselőtestületet, hogy az e tekintetben hozott 167/2009. (VIII. 27.) határozatát helyezze hatályon
kívül.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri aki a „2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól által lehetővé tett elektronikus ügyintézési mód kizárásáról egyes helyi
rendeletekben” szóló 16/2005. (XI. 22.) rendelet valamint „az egyes önkormányzati
rendeletek jogharmonizációs módosításáról” szóló 12/2009. (IX. 1.) rendelet 1.§-ának
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet tartalmával egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzat
15/2009. (IX. 15.) rendelete
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Méhes Lajosné polgármester:
Kéri aki a 167/2009. (VIII. 27.) számú határozat hatályon kívül helyezésével egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület
196/2009. (IX. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvből következő jogharmonizációs kötelezettsége teljesítése
tekintetében hozott 167/2009. (VIII. 27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

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
Salamon Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző
Erős István
jegyzőkönyv hitelesítő

