Alap község Önkormányzata
7011 Alap, Dózsa György u. 31.
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JEGYZŐKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2009. NOVEMBER 4-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉRŐL
Napirendi pontok:
1.) Alap község honlapjának egy éves munkájának értékelése és bemutatása
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Kovács Attila weboldal koordinátor
2.) Javaslat a község jelképeiről és azok használatáról, a közterületek fellobogózásáról szóló
rendelet elfogadására
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
3.) Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
elfogadására
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
4.) Javaslat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
5.) Önkormányzatnál 2009. évben végzett belső ellenőrzési részjelentések ismertetése (előkészítés
alatt)
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
6.) Javaslat Alap Község Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
7.) Javaslat Óvodai Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosításának
kezdeményezésére
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
8.) Egyebek, bejelentések
Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzat 16/2009. (XI. 5.) rendelete a község jelképeiről és azok használatáról, a
közterületek fellobogózásáról
Alap Község Önkormányzat 17/2009. (XI. 5.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról
207/2009. (XI. 04.) számú határozata: Döntés elnapolása „Alap Község honlapjának egy éves munkájának
értékelése és bemutatása” című napirendi pont tekintetében
208/2009. (XI. 04.) számú határozata: Döntés elnapolása „a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadása” napirendi pont keretében
209/2009. (XI. 04.) számú határozata: Alapi Óvoda személyi jellegű kiadásainak vizsgálatáról szóló
ellenőrzési részjelentés Intézkedési Tervének elfogadása
210/2009. (XI. 04.) számú határozata: Alapi Óvodában működő konyha gazdasági vizsgálatáról szóló
ellenőrzési részjelentés Intézkedési Tervének elfogadása
211/2009. (XI. 04.) számú határozata: Alap Község Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
212/2009. (XI. 04.) számú határozata: Óvodai Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosításának
kezdeményezése
213/2009. (XI. 04.) számú határozata: Megbízás az Önkormányzat 2009. évi éves beszámolójának
felülvizsgálatára
214/2009. (XI. 04.) számú határozata: Vajtai Tagóvoda maximális létszámtól való eltéréséhez hozzájárulás
215/2009. (XI. 04.) számú határozata: Központi orvosi ügyelet – megállapodások módosításának (díjemelés)
támogatása
216/2009. (XI. 04.) számú határozata: Fő utcai általános iskolai épület – egyeztetések folytatására
felhatalmazás
217/2009. (XI. 04.) számú határozata: Főzőüst beszerzésére forrásbiztosítás
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 04-én 17.00
órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat Tanácsterme Alap Dózsa György u. 31.
Jelen vannak:

Meghívottak:

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

polgármester
alpolgármester

települési képviselők

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési
képviselő közül 10 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Bölcskei Jenőné és Szopori György
képviselőket javasolja.
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Bölcskei Jenőné és Szopori
György képviselőt 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Kisariné Lukács Györgyit, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisariné Lukács Györgyit 10 igen
szavazattal az ülés jegyzőkönyvvezetőjének 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.) Alap község honlapjának egy éves munkájának értékelése és bemutatása
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Kovács Attila weboldal koordinátor
2.) Javaslat a község jelképeiről és azok használatáról, a közterületek fellobogózásáról
szóló rendelet elfogadására
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Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
3.) Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
elfogadására
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
4.) Javaslat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
5.) Önkormányzatnál 2009. évben végzett belső ellenőrzési részjelentések ismertetése
(előkészítés alatt)
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
6.) Javaslat Alap Község Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
7.) Javaslat Óvodai Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosításának
kezdeményezésére
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
8.) Egyebek, bejelentések

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) ALAP KÖZSÉG HONLAPJÁNAK EGY ÉVES MUNKÁJÁNAK
ÉRTÉKELÉSE ÉS BEMUTATÁSA
Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Kovács Attila weboldal koordinátor
Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztés készítője jelezte, hogy hivatalos külföldi
elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud jelen lenni. Írásos előterjesztést a képviselők
megkapták, kéri esetleges hozzászólásaikat.
Alpek János alpolgármester:
Oka fogyottá vált a feltevése, de elmondja:
Valóban az elvégzett módosítások pozitívan emelték a honlap színvonalát, de nyilván ez volt
a célja a fejlesztésnek. Mielőtt a két árajánlatot boncolgatnánk azt ezért had, jegyezze meg,
hogy a jegyzőkönyvek áprilisig vannak fenn.
- Tudomása szerint a honlap elkészítésére a testület 250 ezer forintot szavazott meg egy éve.
Most pedig 290 ezer forintért az elkészült létező honlapot kell frissíteni. Nem tudni, hogy ez a
munka milyen mennyiségű és milyen szintű.
- Nem beszélve ennek a díjáról, ami eléggé felül lett költségelve, s ezt nem ok nélkül mondja.
A másik átajánlat, ami a br. cca fél millió forint, no ez, ami igazán gondolkodásra kell, hogy
késztesse a képviselő-testületet. Szerinte a fejlesztésre inkább óradíjat kéne megadni, hisz
nem átlátható, hogy mennyi is a plusz idő, amit a bt. erre ráfordít, és mi az a pluszszolgáltatás,
amit mi ezért kapunk.
Ne gondolja azt senki, hogy kötekedni akar.
Nyilván más annak a módosításnak a költsége, hogy egy lógót a jobb felső sarokból áttetettük
a bal felsőbe, és más lehet az, ha a testület nagy gyakorisággal áll elő olyan extra kéréssel,
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mint például a videó lejátszó modul megvalósítása, vagy ne adj isten fejlesztés gyanánt az
egész honlap designének a megváltoztatását, kérik.
Összegezve az árajánlatot nem látja értelmezhetőnek, kidolgozottnak, s ez által
elfogadhatónak, már azért sem, hisz Erős képviselő társa is mindig azt mondja, hogy egy
árajánlat az nem ajánlat.
Erős István képviselő:
Biztos, hogy igaza van, de nincs ki, válaszoljon a kérdésekre az Attila nem jelent meg.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A jegyzőkönyvek honlapra történő felhelyezése valóban hiányos, nem folyamatos, az
elkövetkezendő időben nagyobb hangsúlyt fog kapni, hogy a Képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyvei megjelenjenek a honlapon.
A Képviselő-testület részére készített beszámoló a jövőre tekintettel két árajánlatot tartalmaz,
mint az Önök előtt is ismert. A jelenlegi weboldal fenntartása mellet, melyben további
fejlesztések nincsenek benne, az árajánlat 290.000 Ft + ÁFA összeg.
Abban az esetben, ha a testület az előterjesztésben felvázolt fejlesztések mellett dönt, az
árajánlat 390.000 Ft + Áfa összegű.
Az előterjesztés 5. oldala tartalmaz a tekintetben tájékoztató adatokat, hogy mit tartalmaznak
a további fejlesztési lehetőségek, milyen költségeket vettek figyelembe a honlap üzemeltetési
költségeinél, a tett ajánlatnál.
A Képviselő-testület döntésénél arra kellene törekedni, hogy a döntés eredményeképpen a
település honlapja ne szűnjön meg, ne legyen működésképtelen. A már megvásárolt és
esetlegesen lejáró tárhelyek meg nem hosszabbítása ne eredményezze a honlap megszűnését.
Erős István képviselő:
A jegyzőkönyvek azért nem kerültek fel a honlapra, mert a jegyző nem küldte tovább?
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A jegyzőkönyvek honlapon történő meg nem jelenése nem a weboldal koordinátor hibájából
hiányos, hanem azon okból, hogy azok továbbítása nem történt meg időben, hogy azok
felhelyezhetők legyenek. Az egyes dokumentumok felhelyezése tekintetében a hivatal és a
koordinátor között a kapcsolat jól működik, hiszen a megküldött anyagok napokon belül
láthatóak a honlapon. A jövőben törekszik a jegyzőkönyvek felhelyezésével kapcsolatos
hiányosságok kiküszöbölésére.
Agócs László:
Szerinte bármikor vásárolhat tárhelyet az önkormányzat, ami 5 – 10 ezer forint között van, és
egy évre szól. Mindenféleképpen vásárolja meg az önkormányzat, melyhez senki
közvetítésére nincs szükség, mert azt akárki megvásárolhatja.
Horváth József képviselő:
A megállapodásban, amit az önkormányzat az elmúlt évben kötött, az van, hogy
megszerkeszti az önkormányzat weboldalát és működteti egy évig 250 ezer forint + ÁFA
összegért a honlapot elkészítő. Most meg a fenntartásra 290 ezer forint + ÁFA összegért adtak
árajánlatot. Csak frissíteni kell már, szinten tartani a már elkészült honlapot.
Javasolja, hogy a képviselő-testület biztosítson 10 ezer forintot a tárhely megvásárlására, hogy
a honlap működése ne kerüljön veszélybe. Nem kötelező a céggel szerződést kötni.
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Agócs László:
Ezer és tízezer forint körül vannak a frissítések.
Alpek János alpolgármester:
Tájékozódása szerint 180 ezer forint éves szinten elegendő lehet a működtetésre, illetőleg
4.000.-Ft/óra munkadíjból el lehetne látni a honlap karbantartásával, frissítésével kapcsolatos
feladatokat.
Méhes Lajosné polgármester:
Miután különböző észrevételek, hozzászólások hangzottak el a napirendi ponttal kapcsolatban
javasolja, hogy a következő testületi ülésen tárgyalja újra a napirendet a képviselő-testület. Az
ülésre Kovács Attilát, a Kft. képviseletében meg fogja hívni, hogy a felmerült kérdésekre
válaszolhasson.
Az elhangozottak alapján a szükséges, várhatóan 10 ezer forintnál nem nagyobb összegű
forrást igénylő lépéseket annak érdekében, hogy a honlap ne szűnjön meg megteszi, s kéri a
képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a napirendi pont tekintetében a döntést a Képviselőtestület következő ülésére elnapolja, kézfelemeléssel szavazzon.

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta
Alap Község Önkormányzat
207/2009. (XI. 4.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete – hivatkozással az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) rendelet 29.§. (1)
bekezdésére - „Alap község honlapjának egy éves munkájának értékelése és
bemutatása” című napirendi pont tekintetében döntését soron következő ülésére
elnapolja.

2.) JAVASLAT A KÖZSÉG JELKÉPEIRŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁRÓL,
A KÖZTERÜLETEK
ELFOGADÁSÁRA

FELLOBOGÓZÁSÁRÓL

SZÓLÓ

RENDELET

Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

Méhes Lajosné polgármester:
A képviselők az előterjesztést valamint az ahhoz kapcsolt rendelettervezetet megkapták.
Megkéri a Körjegyző Asszonyt esetleges kiegészítését tegye meg.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A képviselők a rendelettervezettel az előterjesztést is a meghívóval együtt megkapták. Az
előterjesztés felvázolja a tervezet előkészítésének indokait valamint felépítését. A település
jelképei – így a címer illetőleg a zászló valamint a pecsét leírása – tekintetében az
előterjesztés változást nem hozott.

6
Alpek János alpolgármester:
A zászlót hova kell kitűzni, csak a rendelet teljessége miatt.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A rendelet 12.§.-a rendelkezik a község fellobogózásáról. A zászlót a már kihelyezett,
közterületeken erre használatos tartó rudakra kell kihelyezni. A közintézmények
fellobogózásáról magasabb szintű jogszabály, törvény rendelkezik.
Erős István képviselő:
Megkérdezi, hogy Ő saját maga használhatja-e?
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A rendelettervezetben a 10.§ -a tartalmazza a címer valamint a zászló használata
engedélyezésének szabályait. Rögzíti a kérelem tartalmát, valamint a címer, zászló
használatára vonatkozó engedély tartalmát. A kérelmekről átruházott hatáskörben az
előterjesztett rendelettervezet szerint a polgármester dönt.
Tóth István:
Elmondja, hogy ez a rendelet 1992.-ben készült el. Tradicionálisan lehetne használni.
Alap Községben a belterületi utak az önkormányzat tulajdonában vannak. A KRESZ táblákat
felül kéne vizsgálni, mert szerinte nem jók, vagy hiányosak. Egyforma az úttest burkolata, és
nincs tábla.
Szerinte semmilyen lépés sem történt amióta Ő volt a polgármester. A jövőben szeretné, ha az
önkormányzat nagyobb hangsúlyt fektetne a belterületi utak karbantartására.
A külterületi utak kinek a tulajdonában vannak?
Méhes Lajosné polgármester:
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Magyar Állam tulajdonában vannak.
Tóth István:
Jön a tél. Megint úgy lesz, mint az elmúlt években, hogy az útnak nincs gazdája. A járnak
rajta a nagy gépek, nagyobb gödröket formálnak. Az utak mentén a fákat kivágják, hogy a
kombájnok el tudjanak menni, de nem rendezik el, ott hagyják az ágakat.
Szeretné, ha az ilyenekre is figyelne a testület.
Horváth József képviselő:
A külterületi utak nincsenek az önkormányzat tulajdonában, mert annak idejében az
önkormányzat azokat nem vette át. Elmondja, hogy nagyon sok helyen ott vannak a táblák.
A külterületi utaknál az a bevált szokás, hogy ha az árok mellett fa van az a földhasználóé, de
ha a növényvédő állomástól kijön a szakember és parlagfüvet talál, akkor ugyanazon a
területen már nem a földhasználóé, hanem az államé vagy az önkormányzaté.
Méhes Lajosné polgármester:
Köszöni a hozzászólásokat, amennyiben a napirend tárgyát képező rendelettervezet
tekintetében több kérdés, észrevétel nincs; kéri, aki a község jelképeiről és azok használatáról,
a közterületek fellobogózásáról szóló rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzat
16/2009. (XI. 5.) rendelete
a község jelképeiről és azok használatáról, a közterületek fellobogózásáról
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3.)

JAVASLAT

KAPCSOLATOS
ELFOGADÁSÁRA

A
TELEPÜLÉSI
SZILÁRD
HULLADÉKKAL
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
SZÓLÓ
RENDELET

Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

Méhes Lajosné polgármester:
A képviselők a rendelettervezetet és annak írásbeli előterjesztését a meghívóval együtt
megkapták. A kiküldött dokumentummal kapcsolatban a Körjegyző Asszony szóbeli
kiegészítéssel kíván élni.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A rendelettervezet véleményeztetésre a szükséges szervek részére megküldésre került.
Visszajelzés alapján a rendelettervezet 3.§. 13) pontjában a „közszolgáltatási díj”
megfogalmazásánál a mondat első fordulata helyesen a következő: „az ingatlantulajdonos
által a közszolgáltatás igénybevételéért az önkormányzatnak vagy a szolgáltatónak fizetendő”.
A rendelettervezet 12.§. (2) bekezdése valamint 23.§. (4) bekezdése utal a Sárbogárd –
Kislóki hulladéklerakó hely helyrajzi számára. Tekintettel arra, hogy a hulladéklerakó
külterületen helyezkedik el, annak helyrajzi száma helyesen: 0522/13 hrsz. Kérem a
Képviselő-testületet, hogy a rendeletet elhangzott módosításokkal szíveskedjenek elfogadni.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kéri aki az előterjesztett rendelettervezetet – a 3.§.
13) pontjára, valamint 12.§. (2) bekezdésére és 23.§. (4) bekezdésére vonatkozó kiegészítéssel
– elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzat
17/2009. (XI. 5.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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4.) JAVASLAT A HELYI KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERŐ CÍMEK
ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK
RENDELET ELFOGADÁSÁRA

RENDJÉRŐL

SZÓLÓ

Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

Méhes Lajosné polgármester:
Az előterjesztést valamint a rendelettervezetet a képviselők a meghívóval együtt megkapták.
A tervezet két elismerő cím alapításáról és adományozásának lehetőségéről rendelkezik: az
„Alap Község Díszpolgára” kitüntető címről, valamint az „Alap Községért” emlékplakettről.
A tervezet az adományozással kapcsolatban eljárási rendet rögzít, meghatározza az egyes
kitüntetésekhez járó oklevél, plakett feliratát. Díszpolgári kitüntető címre történő
javaslattételnél a település lakossága kezdeményezésénél a rendelettervezet aláírással történő
megerősítésről rendelkezik. 10% mérték tekintetében esetlegesen más javaslat tehető.
Pénzjutalom, tárgyjutalom összege, forrása vagy ennek elvetése tekintetében a képviselők
tegyenek javaslatot.
Erős István képviselő:
Megkérdezi, hogy kell-e az önkormányzatnak díszpolgári cím?
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A szeptember 15-i ülésen adott felhatalmazást a képviselő-testület díszpolgári cím
adományozásával kapcsolatos rendelettervezet elkészítésére.
Erős István képviselő:
Nagyon ki kell érdemelni, ne akármiért legyen osztogatva.
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy a régi iskolaigazgatót szeretnék ezzel a címmel kitüntetni a volt tanítványai.
Erős István képviselő:
Nem azt mondja, hogy ne legyen ilyen, Kovács Igazgató Úr biztos, hogy nagy dolgokat
csinált. Emecz Aurélt is ki lehetne posztumusz díjjal tüntetni. Bizonyára a falunak meg kell
erősíteni.
Alpek János alpolgármester:
Szerinte a 10%-os aláírásgyűjtés jogos. Kritériumként belefoglalható a rendelettervezetbe,
hogy csak ötévente lehessen kiosztani.
Horváth József képviselő:
Szerinte is kell, hogy legyen egy ilyen rendelet.
Javaslatai:
- 2. § (1) bekezdéséhez, mely így szól:
„Egy személy, közösség, vagy vállalkozás több kitüntetésben, elismerő címben is
részesíthető. Ugyanazon kitüntetés, elismerő cím ismételten ugyanannak nem
adományozható. Egy naptári éven belül egy személy, közösség, vagy vállalkozás legfeljebb
egyfajta kitüntetésben, elismerő címben részesülhet.”
- Javaslata szerint: „Ugyanazon kitüntetés, elismerő cím csak egyszer legyen
adományozható.” A rendelettervezetből legyen kihúzva a következő mondat. „Egy naptári
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éven belül egy személy, közösség, vagy vállalkozás legfeljebb egyfajta kitüntetésben,
elismerő címben részesülhet.”
- 3. § (4) bekezdéséhez, mely így szól:
„A kitüntetések és elismerő címek adományozására vonatkozó javaslatokat a polgármester
minden év május 31-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.”
Javaslata szerint nem tud a képviselő-testület a rendeletnek minden évben érvényt szerezni. A
rendelettervezetben az egyes időpontok meghatározásánál nem tartja indokoltnak a minden év
meghatározást.
Szűrő bizottság felállítását javasolja. Az adott kezdeményezéseket ez a bizottság tárgyalja
meg. Ha ez megvan, akkor a polgármester terjessze elő a képviselő- testületnek, aki majd
meghozza a döntését.
Ha van egy ilyen bizottság, akkor az ellenőrzi a 10%-os aláírásokat, Javasolja, hogy az
aláírások gyűjtése választójoghoz legyen kötve. Az arány meglátása szerint nem magas, ezt
nem nehéz összeszedni. Minimum annyi aláírásgyűjtés legyen, mint a polgármester jelöléshez
szükséges. 80-90 darab aláírást választópolgároktól, személyi számokkal szerinte nem nehéz
összeszedni.
- 8. § (2) bekezdéséhez, mely így szól:
„Alap Község Díszpolgára” kitüntető címhez pénzjutalom jár, amelynek bruttó összege
………...-Ft.”
Javasolja, hogy ne pénzösszeg legyen, hanem egy maradandó ajándék, mint például egy
pecsétgyűrű, „Alap díszpolgári cím”, és Alap címer belevésésével.
Az emlék plakett minimum ezüst legyen, és legfeljebb egyet adjanak át évente, kétévente.
A szűrő bizottság eldönti, hogy díszpolgári, vagy emlékéremre, vagy akár mindkettőre
javasolja a jelöltet.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Köszöni az észrevételeket. A rendelettervezet 7. § (1) bekezdése taglalja, hogy, „Alap Község
Díszpolgára” kitüntető cím kinek adományozható, a 9. § (1) bekezdésében pedig az rögzíti,
hogy az „Alap Községért” emlékplakett kinek nyújtható, mintegy különbséget téve a két
adományozási forma között.
Alpek János alpolgármester:
Javasolja, hogy az elhangzott módosításokat a jegyzőasszony a tervezetbe dolgozza bele és
akkor hozzon döntést a testület.
Horváth József képviselő:
Célszerű lenne megvizsgálni, van-e annak szabályozására mód, hogy a választási ciklus
közepén (vagyis négyévente) tárgyaljon a képviselő-testület a kitüntetésekről. Rendkívüli
esetekben persze ettől eltekinthet.
Méhes Lajosné polgármester:
Köszöni az elhangozott képviselői hozzászólásokat. Javasolja, hogy az elhangzott módosításra
irányuló javaslatok figyelembevételével kerüljön sor a napirendi pont tekintetében hozott
döntés elnapolására. Kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
208/2009. (XI. 4.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete hivatkozással az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) rendelet 29.§. (1)
bekezdésére a „Javaslat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadására” című napirendi pont
tekintetében döntését – az elhangzott módosítások rendelettervezetbe történő
bedolgozása előterjesztéséig - elnapolja.

5.)

ÖNKORMÁNYZATNÁL

2009.

ÉVBEN
ELLENŐRZÉSI RÉSZJELENTÉSEK ISMERTETÉSE

VÉGZETT

BELSŐ

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A 2009. évben végzett belső ellenőrzési részjelentések később kerültek kiküldésre, miután
azokban elírás miatt javításra volt szükség az ellenőrzést végző részéről.
A jelentések tartalmát és az azokban megfogalmazott javaslatokra készített intézkedési tervek
tartalmát a képviselők megismerhették. Kéri az esetleges kérdéseket, hozzászólásokat.
Miután kérdés, hozzászólás nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben
ismertetett határozati javaslatok tekintetében külön-külön szavazzanak és hozzanak döntést.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
209/2009. (XI. 4.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület „az Alapi Óvoda személyi jellegű
kiadásainak vizsgálatáról” címet viselő Ellenőrzési Részjelentésben foglaltakat illetőleg e
tárgyban készített Intézkedési Tervet megtárgyalta és a jelentés tartalmát valamint az
Intézkedési Tervet előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
Felkéri Méhes Lajosné polgármestert, hogy a határozat valamint az Intézkedési Terv
egy példányát a Sárbogárdi Kistérségi Iroda részére továbbítsa.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. november 15.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
210/2009. (XI. 4.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület „az Alapi Óvodában működő konyha
gazdasági vizsgálatáról” címet viselő Ellenőrzési Részjelentésben foglaltakat illetőleg e
tárgyban készített Intézkedési Tervet megtárgyalta és a jelentés tartalmát valamint az
Intézkedési Tervet előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
Felkéri Méhes Lajosné polgármestert, hogy a határozat valamint az Intézkedési Terv
egy példányát a Sárbogárdi Kistérségi Iroda részére továbbítsa.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. november 15.

6.) JAVASLAT ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BELSŐ
ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Méhes Lajosné polgármester:
Előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták. Ha kérdés, hozzászólás nincs,
kéri aki egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
211/2009. (XI. 4.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Alap Község Önkormányzat 2010. évi
ellenőrzési tervét előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Körjegyzőt, hogy az elfogadott ellenőrzési terv egy
példányát a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája részére küldje
meg.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: 2009. november 15.
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7.) JAVASLAT ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Képviselők az előterjesztést és a határozati javaslatot a meghívóval együtt kézhez kapták. Az
írásos előterjesztés felvázolja a megállapodás módosításának indokait, de a módosításra
többek között azért kerülne sor, mert a továbbszámlázások sok gondot okoznak.
Horváth József képviselő:
Megkérdezi, hogy a 6.7.1 pont és a 6.7.2. pont nem ütik egymást? Az üzemeltetési költség
mindig dologi kiadásként jelent meg a költségvetésben, nem lehet külön választani. Szerinte
ez a kettő pont ugyanazt takarja a dologi kiadásoknál.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetésének összeállításánál az előirányzatok
közé a társult települések, óvodák által megadott adatok kerülnek beépítésre. Azok a személyi
jellegű kiadások, azok a juttatások, amire a társult települések a hozzájárulást vállalják. Azon
dologi kiadások, költségek betervezése a társulási költségvetésbe, amelyek az óvodai nevelési
feladatokhoz szükségesek, vagy a képzések, továbbképzések, szakirodalmak költségei szintén
szükségszerű.
Horváth József képviselő:
Ezzel egyetért. Az óvoda működéséhez a szakmai, dologi költségvetésnél, a neveléshez,
oktatáshoz kapcsolódó szakmai költséget is bele kell fogalmazni.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A 6.7.1. pont tekintetében „az óvodai működéshez kapcsolódó dologi költségek”
megfogalmazást lehetne pontosítani „az óvodai működéshez kapcsolódó óvodai nevelési
feladatokhoz tartozó dologi költségek” mondatrészre. A 6.7.2. pont tekintetében
egyértelműsíteni lehetne az üzemeltetési költséget „az ingatlanok működtetési, fenntartói és
karbantartási költségeit” megfogalmazás helyett „az ingatlanok működtetési, fenntartói
közüzemi, szolgáltatási kiadásait és kisjavítási, karbantartási költségeit” megfogalmazással.
Horváth József képviselő:
Inkasszót már nyújtott be az önkormányzat valamelyik intézmény miatt?
Méhes Lajosné polgármester:
Még nem került sor inkasszó benyújtására.
Az észrevételt megköszöni. Kéri aki a képviselői javaslatra megfogalmazott, jegyzőasszony
által ismertetett pontosításokkal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
212/2009. (XI. 4.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap - Alsószentiván – Cece –
Sáregres – Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről
szóló Megállapodás alábbi módosítására irányuló javaslattal keresi meg társult
önkormányzatokat:
…………………………. Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Alap –
Alsószentiván – Cece – Sáregres - Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás
létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodást III. számú módosítására
vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:
I.
…………………… Község Önkormányzata Képviselőtestülete „a helyi önkormányzatok
társulásáról és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv. – 4. § (1)
bekezdése b) pontjában foglaltak alapján az Alap – Alsószentiván – Cece – Sáregres Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló
Megállapodást 2010. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a III.
számú módosítás:
1. A Társulási Megállapodás 5.3. pontja alábbi mondattal egészül ki:
„5.3. A költségvetési szerv pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátását AlapAlsószentiván Községek Körjegyzősége – mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv – végzi.”
2. A Társulási Megállapodás 6.7. pontja utolsó két mondata hatályát veszti, helyébe az
alábbi megállapodások lépnek 6.7.1.- 6.7.2. számozás alatt:
„6.7.1. A közoktatási intézmény költségvetésének részét képezik a
székhelyintézményben és tagintézményekben dolgozó alkalmazottak személyi
juttatásai – azok járulékaival – előirányzatai, az ellátottak juttatásai, az
óvodai működéshez kapcsolódó óvodai nevelési feladatokhoz tartozó dologi
költségek, s valamennyi a közoktatási intézmény működésével kapcsolatban
felmerülő előbbiekben nem nevesített, de azokhoz kapcsolódó költségek.
6.7.2. A 6.1. pontban felsorolt ingatlanok működtetési, fenntartói közüzemi,
szolgáltatási kiadásait és kisjavítási, karbantartási költségeit – továbbiakban:
üzemeltetési költség – az intézmény költségvetése nem tartalmazza, a
székhelyintézmény és a tagintézmények vonatkozásában azok közvetlenül az
érintett Önkormányzat éves költségvetéseinek részét képezik, s az
üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi – fűtés, világítás, vezetékes
és mobiltelefon, telefax, Internet, vízszolgáltatás, hulladékszállítás stb. –
költségeket az érintett Önkormányzatok külön-külön viselik.”
3. A Társulási Megállapodás 6.12. pontja helyébe az alábbi megállapodás lép:
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„6.12. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást nem,
avagy részben teljesítő Önkormányzattal szemben, mely a székhely
Önkormányzat polgármestere írásbeli fizetési felszólítása ellenére 8 naptári
napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének,
azonnali beszedési megbízás – inkasszó – nyújtható be, s ezen eljárás
valamennyi költsége az adós Önkormányzatot terheli.”
4. A Társulási Megállapodás 10.4. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„10.4. A Társult Képviselőtestületek „a közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv.
102. § (9) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag a
nevelési évben július, augusztus hónapokban – a hónap első napjára szóló
hatállyal – történhet azon tényre figyelemmel, hogy új tagóvoda létesítése,
avagy kihelyezett óvodai csoportok működtetése az intézmény átszervezését
jelenti, s az alapítói okirat módosítását teszi szükségessé, mely döntést
legkésőbb tárgyév március hónap utolsó munkanapjáig meg kell hozni.”
5. A Társulási Megállapodás 11.2. pontja hatályát veszti, helyébe a 11.2. pont szerinti
megállapodás lép, egyidejűleg a Megállapodás kiegészül a 11.3. ponttal, mely alapján
a jelenlegi 11.3. pont számozása 11.4. pontra módosul.
„11.2. A Társulási Megállapodást a tagnak – rendes felmondással – felmondani a
július 1. – augusztus 31-i időtartam alatti – a hónap utolsó napjára eső
hatállyal – lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott
képviselőtestületi határozatot tárgyév január 31-napjáig kell meghozni, s a
társult Képviselőtestületekkel közölni, arra a tényre figyelemmel, hogy a
felmondás a közoktatási intézmény alapító okiratának módosítását teszi
szükségessé, melyet megelőző eljárás alapján az erről szóló döntést a székhely
Önkormányzatnak a Kt. 102. § (1) bekezdése szerint a tárgyév március hónap
utolsó munkanapjáig kell meghoznia.
11.3. A Társulási Megállapodás évközbeni felmondása a Kt. 102. § (9)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel szintén július 1. – augusztus 31. –i
időtartam alatt a hónap utolsó napjára szólhat a 11.2. pont szerinti eljárási
rendben.”
6. A Társulási Megállapodás III. számú módosítása 2010. január 1. napján lép
hatályba.
7. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem
kívánja, azok változatlanul kötelező érvényűek.
II.
A Képviselőtestület felhatalmazza Alap Község Polgármesterét, hogy a Társulási
Megállapodás III. számú módosítására irányuló határozat tartalmával, a módosítás
céljával Társult Önkormányzatokat megkeresse.
Felelős:
Méhes Lajosné
polgármester
Határidő:
azonnal
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8.) EGYEBEK, BEJELENTÉSEK
a) 2009. évi éves beszámoló felülvizsgálata

Méhes Lajosné polgármester.
Hosszú évek óta megelégedéssel végzi az Önkormányzat éves beszámolójának
felülvizsgálatát a RADAR Könyvvizsgálói Kft. Megérkezett a 2009. évi éves beszámoló
felülvizsgálatára vonatkozó ajánlata, melynek összege 270 ezer forint + ÁFA. Javaslja a
képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat beszámolójának felülvizsgálatát továbbiakban is
ez a gazdasági társaság végezze az ajánlott árért, mely tekintetben kéri felhatalmazásukat.
Ismerteti határozati javaslatát, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
213/2009. (XI. 4.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy Alap Község Önkormányzat 2009. évi éves beszámolójának
felülvizsgálatával a RADAR Könyvvizsgálói Kft-t (székhelye: 8000 Székesfehérvár,
József A. út 21. 3/7., képviselője: Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya ügyvezetőkönyvvizsgáló) bízza meg 270.000 Ft + ÁFA összegért, melynek forrását az
Önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintett értesítse
és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. december 15.

b) Vajtai Tagintézmény óvodai csoportlétszámtól való eltéréséhez hozzájárulás

Méhes Lajosné polgármester:
Vajta Község Önkormányzat Polgármestere megküldte Vajta Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 72/2009. (VIII. 26.) Kth. számú határozatát, melyben az Alapi Óvoda
Alapító Okiratának módosítását kérik azzal a céllal, hogy a vajtai tagintézményben az óvodai
csoportba felvehető gyermekek létszáma 25 főről 28 főre kerüljön felemelésre.
A közoktatásról szóló 1997. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) - 37.§.
(5) c) pontja, 102.§. (11) bekezdése, 121.§. 15. pontja - alapján a maximális gyermeklétszám
meghatározása, módosítása intézményátszervezésnek minősül, melyről a fenntartó legkésőbb
az intézkedés tervezett végrehajtása évének március utolsó munkanapjáig dönthet.
Az alapító okirat - vajtai tagintézményben történő maximális gyermeklétszám
meghatározására irányuló - módosítása így már csak 2010. március utolsó munkanapjáig
történő döntés esetén 2010. augusztus 31-i hatállyal valósulhat meg jogszerűen.
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A közoktatási törvény azonban lehetőséget ad arra, hogy a fenntartó hivatkozott jogszabály
102.§. (2) bekezdésének c) pontja alapján engedélyezze a maximális létszámtól való eltérést.
Hivatkozással Vajta Község Polgármestere azon levelének tartalmára, melyben kéri a
maximális gyermeklétszámtól való eltérés engedélyezését megkereste az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás önkormányzatait, hogy mint fenntartók járuljanak hozzá az
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Vajtai Tagintézménye maximális létszámtól való
húsz százalékkal történő pozitív irányú eltéréséhez a közoktatásról szóló 1997. évi LXXIX.
törvény 102.§. (2) bekezdésének c) pontja alapján. E tekintetben kéri az alapi Képviselőtestület hozzájárulását is. Ismerteti határozati javaslatát, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
214/2009. (XI. 4.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület, mint az Alap-Alsószentiván-CeceSáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás fenntartója – hivatkozással a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§. (2) bekezdésének c) pontjára –
hozzájárulást adja az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Vajtai Tagintézménye
maximális létszámtól való húsz százalékkal történő pozitív irányú eltéréséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az
intézményvezetőt, a tagintézmény vezetőt valamint Vajta község Polgármesterét
értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. december 15.

c) Központi orvosi ügyelet díjemelésre irányuló javaslat

Méhes Lajosné polgármester:
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás e tekintetben készített előterjesztését a képviselők
az ülést megelőzően megkapták. Tegnapi nap folyamán érkezett e-mail a Kistérségi Iroda
részéről, hogy az orvosokkal és szakápolókkal kötött megállapodások felülvizsgálatával
kapcsolatban 2009. november13-áig a települések javaslatát, véleményét a díjemelés
tekintetében kérik megküldeni. A Társulási előterjesztés tartalmazza a településenkénti
adatokat. Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat a feladatellátásra finanszírozást nem kap,
s a központi ügyeletre átadott éves pénzösszeg nagysága 3.295.413 forint.
Horváth József képviselő:
Külön akarja a kistérség talán fenntartani? Szerinte nagyon jó volt az, hogy a kistérségben két
orvosi ügyeleti rendszer működött. Javasolja, hogy a képviselő-testület a megállapodások
módosítását támogassa.
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Méhes Lajosné polgármester:
Az egészségügyi rendelkezések sajnos a kistérségi elképzelések irányába haladnak. Olcsóbb
lenne, ha egy ügyeleti rendszer létezne. Cece rettenetesen ragaszkodik az ügyeleti
rendszeréhez.
Képviselői javaslatként elhangzott, hogy a testület az orvosokkal és szakápolókkal kötött
megállapodások módosítását javasolja, a kiosztott előterjesztés szerinti határozati javaslat a)
pontjában foglalt díjakkal. Kéri aki egyetért, szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
215/2009. (XI. 4.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület megismerte a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás részére „A Központi Orvosi Ügyeletben közreműködő orvosokkal és
szakápolókkal kötött megállapodások felülvizsgálata” tárgyban készített előterjesztés
tartalmát és az alábbi döntést hozta:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az ügyeletben közreműködő orvosokkal
és szakápolókkal kötött megállapodásokban az ügyeleti díj módosítását 2010. január 1.
napjától az alábbiak szerint javasolja módosítani:
Megbízási szerződéssel
nővér megb.díja hétköznap bto (H-P)
nővér megb.díja bto (Ünnepnap, Szo, V)
ügyeletvezető díja
Vállalkozói szerződéssel
orvos megb.díja hétköznap bto (H-P)
orvos megb.díja bto (ünnepnap, Szo, V)
szakápoló váll.díja hétköznap(H-P)
szakápoló váll.díja (ünnepnap, Szo,V)
ügyeletvezető díja

Régi

Új

580 Ft
740 Ft
35 000 Ft

667 Ft
851 Ft
40 250 Ft

1 500 Ft
2 300 Ft
766 Ft
977 Ft
35 000 Ft

1 725 Ft
2 645 Ft
880 Ft
1 123 Ft
40 250 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a
Sárbogárdi Kistérségi Irodát értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. november 13.

d) Alpek János alpolgármester bejelentései:

Alpek János alpolgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Alap Községben hivatalossá teszik a motoros
egyesület működését, jelenleg a cégbíróságon van az ügy.
Javasolja, a közmeghallgatás időpontjának a kitűzését határozzák meg.
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Méhes Lajosné polgármester:
Köszöni a bejelentést. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közmeghallgatás
megtartására várhatóan 2009. december 15-én kerül sor.

e) Fő utcai iskola épületének átadása

Méhes Lajosné polgármester:
Mint ismert a képviselő-testület előtt az általános iskolai oktatás már csak a Béke utcai
intézményben folyik. A kapcsolatfelvétel a Püspökséggel már több alkalommal megtörtént, a
Püspökség legutóbb azt jelezte, hogy megtekintik az épületet és az épület átadásával
kapcsolatos teendők a helyszínen egyeztetésre kerülnek. A személyes találkozóra sajnos a mai
napig nem került sor. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján 2011. évben jár le a
szerződés. Az épületből a kiköltözés megtörtént, minimális bútordarab van már csak az
ingatlanban. Kéri a Képviselő-testület felhatalmazását a tekintetben, hogy a tárgyalásokat az
ingatlan visszaadása tekintetében az egyházzal megkezdhesse.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 10 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
216/2009. (XI. 4.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy az Alap 841 helyrajzi számú Alap, Fő u. 189-191. szám alatti
ingatlan Római Katolikus Egyház részére történő visszaadása tekintetében - melyet az
Önkormányzat általános iskolai oktatási célra használt – az egyeztetéseket
lefolytathassa.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. december 15.

f) Alapi Óvoda konyháján található főzőüst meghibásodása

Méhes Lajosné polgármester:
Mint bizonyára már ismert a képviselők előtt az óvoda konyháján található főzőüst igen rossz
állapotban van. Sajnos már ismét meghibásodott. Ha végleg használaton kívül kerül nagy
gond lesz az ebéd elkészítése. E tekintetben történtek árajánlat kérések. A főzőüst bekerülési
költsége a legjobb ajánlat szerint 1.021 ezer forint + ÁFA.
Kéri a Képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy az óvoda konyháján található főzőüst
beszerzése megtörténhessen - végső esetben - melyhez szükséges forrást a testület a tartalék
terhére biztosítsa. Kéri, aki az elhangzott javaslatot támogatja, kézfelemeléssel szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
217/2009. (XI. 4.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (7011 Alap,
Vörösmarty u. 7.) konyháján található meghibásodott főzőüst pótlásáról, beszerzéséről az Önkormányzat 2009. évi költségvetése tartaléka terhére – 1.021 ezer forint + ÁFA
bekerülési költségért gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. december 31.

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem hangzott el; Méhes Lajosné
polgármester megköszönve a részvételt az ülést 19. 00 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Bölcskei Jenőné
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Szopori György
jegyzőkönyv hitelesítő

