Alap község Önkormányzata
7011 Alap, Dózsa György u. 31.
 25/221-102,  25/220-370  titkar.aphiv@invitel.hu

JEGYZŐKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2010. FEBRUÁR 15.-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Napirendi pontok:
1.) Alap Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
2.) Étkezési térítési díjak módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csősz Károlyné élelmezésvezető
3.) Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének
véleményezése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
4.) Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének véleményezése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi előadó (Cece), Király László iskolaigazgató,
Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezető
5.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető
6.) Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
7.) Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
8.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
9.) Egyebek

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2010. (II. 16.) rendelete az étkezési térítési díjak megállapításáról
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2010. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
22/2010. (II. 15.) számú határozat: 2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról
23/2010. (II. 15.) számú határozat: Étkezési térítési díj normáinak elfogadásáról
24/2010. (II. 15.) számú határozat: HÁLÓ 2010. évi költségvétésének véleményezéséről
25/2010. (II. 15.) számú határozat: Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének véleményezéséről
26/2010. (II. 15.) számú határozat: Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének megállapításáról
27/2010. (II. 15.) számú határozat: Polgármester döntéshozatalból való kizárásáról
28/2010. (II. 15.) számú határozat: Polgármester cafetéria-juttatásának megállapításáról
29/2010. (II. 15.) számú határozat: Képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadásáról
30/2010. (II. 15.) számú határozat: Lejárt határidejű határozatok elfogadásáról
31/2010. (II. 15.) számú határozat: Alapi tagintézményben számítógépek felújítására anyagi támogatásról
32/2010. (II. 15.) számú határozat: Fejér Megyei Polgári Védelmi Egyesület anyagi támogatásáról
33/2010. (II. 15.) számú határozat: Fortuna Rádió anyagi támogatásáról
34/2010. (II. 15.) számú határozat: Önkormányzati lakás bérbeadásáról
35/2010. (II. 15.) számú határozat: dr. Ozsváth Zsolt r. őrnagy Sárbogárdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetővé történő
kinevezésének támogatásáról
36/2010. (II. 15.) számú határozat: Alapi tagiskola röplabdacsapatának anyagi támogatásáról
37/2010. (II. 15.) számú határozat: Szándéknyilatkozat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatához
38/2010. (II. 15.) számú határozat: Vis maior támogatási kérelem benyújtásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én 18.00 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester

Horváth József

települési képviselő

települési képviselők

Igazoltan távol:

Meghívottak:

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Csősz Károlyné élelmezésvezető
Pekarek Istvánné Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézményvezető
Kiss Ágnes pénzügyi előadó (Cece)
Király László Cecei Általános Iskola - iskolaigazgató
Bauerné Kaszás Veronika Cecei Általános Iskola Alapi Tagintézménye tagintézményvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési
képviselő közül 9 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Erős Gábor és Szopori György
képviselőket javasolja.
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Erős Gábor és Szopori György
képviselőt 9 igen egyhangú 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 – 9 igen egyhangú szavazattal tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta.
Méhes Lajosné polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére,
figyelembevételével.

a

meghívóban

szereplő

napirendi

pontok
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A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat – külön határozathozatal
nélkül - 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak
szerint elfogadta:
Napirendi pontok:
1.) Alap Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
2.) Étkezési térítési díjak módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csősz Károlyné élelmezésvezető
3.) Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének
véleményezése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
4.) Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének véleményezése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi előadó (Cece), Király László
iskolaigazgató, Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezető
5.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010.
évi költségvetése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető
6.) Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
7.) Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
8.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
9.) Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.)

ALAP

KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT

2010.

ÉVI

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták.
Alap Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve véleményeztetésre a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § alapján az illetékes
állami foglalkoztatási szervnek megküldésre került. A Közép-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Sárbogárdi Kirendeltsége véleménye alapján a Közfoglalkoztatási Terv
tervezete hivatkozott jogszabály 37/A. § (2) bekezdése szerinti tartalmi elemeknek megfelel, a
terv tartalmával kapcsolatban további javaslattal a Kirendeltség nem élt.
A Helyi Szociális Kerekasztal a Közfoglalkoztatási Terv tervezetét szintén véleményezte,
annak tartalmával kapcsolatban egyéb javaslattal nem élt.
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Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, kéri aki annak
tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
22/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület hivatkozással a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A.§. (1) bekezdésére Alap Község
Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét előterjesztés szerinti tartalommal –
tekintettel a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Sárbogárdi Kirendeltsége
valamint a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal véleményére – elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közfoglalkoztatási Tervet az
elfogadását követő 5 napon belül küldje meg a Kincstárnak valamint az illetékes
foglalkoztatási szervnek.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. február 20.

2.) ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csősz Károlyné élelmezésvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Napirendi pont tekintetében a képviselők a határozati javaslatot, továbbá a rendelettervezetet
megkapták.
Elmondja, hogy az étkezési térítési díjat egy évben kétszer lehet módosítani. Az elmúlt
napokban társulási ülés volt, és a szociális alapszolgáltatások keretében a díjakat a tavalyi
összegben fogadták el.
Csősz Károlyné élelmezésvezető:
Aki vásárol mindenki a saját bőrén tapasztalta, hogy az árak emelkedtek. Tavaly nem úgy
sikerült az áfa változás miatt az árakat megállapítani. Többet meg nem lehet emelni
véleménye szerint az étkezést igénybevevők teherbírása miatt. Megpróbálnak ebből
gazdálkodni.
Alpek János alpolgármester:
Megnyugtató, de valami nem stimmel. Az árak nem 3%-kal emelkedtek. Jól tudja, hogy a
szülőkre nem lehet mindent hárítani. Kérdés, hogy augusztus hónapban majd módosítani kelle az élelmezési normákat?
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Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy nem kis fejtörést okoz Marikának, sok éves tapasztalattal a háta mögött, hogy
jól jöjjön ki, elég legyen a normatíva. Miután egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri a
képviselőket, hogy külön-külön szavazzanak az előterjesztett határozati javaslat, illetőleg
rendelettervezet tekintetében. Kéri, aki elsőként a határozati javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
23/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 1-jétől az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsőde konyhája által biztosított étkezések normáját az alábbiak
szerint határozza meg:
a) óvodai, bölcsődei étkezés
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
b) napközi napi háromszori étkezés
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
c) menza (ebéd)
d) szociális alapszolgáltatás keretében biztosított étkeztetés
f) felnőtt, vendég étkezés

266,- Ft
43,- Ft
180,- Ft
43,- Ft
352,- Ft
59,- Ft
234,- Ft
59,- Ft
234,- Ft
214,- Ft
239,- Ft

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. február 28.
Méhes Lajosné polgármester:
Megkérdezi, hogy aki rendelettervezettel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület
2/2010. (II. 16.) számú rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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3.) HÁLÓ DÉL-MEZŐFÖLDI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A Sárbogárdi Többcélú Kistérség Kistérségi Irodája továbbította a Háló 2010. évi
költségvetését.
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot. Kéri, aki a Háló
Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésével egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
24/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háló Dél-Mezőföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésének tartalmát megismerte és annak
tartalmát 101.087.000 forint bevételi előirányzattal és 101.087.000 Ft kiadási
előirányzattal elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a
Kistérségi Iroda vezetőjét értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

4.)
CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA
ÁLTALÁNOS
ISKOLAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉLEMÉNYEZÉSE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi előadó (Cece), Király László
iskolaigazgató, Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Cece Község Önkormányzata megküldte Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetését. A költségvetést a képviselők
megkapták.
Annak tartalma szerint az Iskolai Intézményfenntartó Társulás éves költségvetésének
főösszege: 34.528 ezer forint. Alap község Önkormányzat hozzájárulásának kimutatott
összege 12.617 ezer forint, míg Cece Község Önkormányzat hozzájárulásának tervezett
összege 21.911 ezer forint.
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Alap Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az ülést megelőzően tárgyalta a napirendet.
Felkéri a pénzügyi Bizottság elnökét, Salamon Lajos képviselőt, hogy a Pénzügyi Bizottság
véleményét, javaslatát ismertesse az együttes ülés résztvevőivel.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetését megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületeknek.
Alpek János alpolgármester:
Megkérdezi, hogy a cecei iskolánál miért van a költségvetésben tüzelőagyag betervezve?
Király László iskolaigazgató:
Elmondja, hogy az iskolánál széntüzelésű kazán van, és ezért jelenik meg tüzelőanyag
beszerzés. Alapon gázzal fűtenek.
Méhes Lajosné polgármester:
Megkérdezi, hogy aki a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetését elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
25/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Cece-AlapSáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Iskolai
Intézményfenntartó Társulás) 2010. évi költségvetésére irányuló előterjesztés tartalmát.
Az előterjesztést elfogadva az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének
megállapításáról alábbi tartalommal előzetes egyetértő véleményét nyilvánítja:
I.

A Képviselő-testület az Iskolai Intézményfenntartó Társulás költségvetését 2010.
január 1-jei hatállyal 167.702 ezer forint kiadási, és 167.702 ezer forint bevételi
előirányzattal elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 106.665 ezer forinttal, a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot 29.831 ezer forinttal, dologi és egyéb
folyó kiadás előirányzatot 31.206 ezer forinttal j ó v á h a g y j a .

II.

Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás költségvetéséhez az önkormányzatok
összesen 34.528 ezer forinttal járulnak hozzá.
Ebből az egyes települések hozzájárulásainak összege:
Cece Község Önkormányzata
21.911 ezer forint
Alap Község Önkormányzata
12.617 ezer forint

III.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69.§. (4) bekezdése alapján
Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
Cecei Általános Iskola költségvetési szerv költségvetése a feladatellátást végző
költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat, azaz Cece Község
Önkormányzat költségvetésében szerepel.
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IV.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Cece Község
Önkormányzat polgármesterét értesítse.

Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

5.)
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA
ÓVODAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének kiküldött tervezetét a
társult önkormányzatok, valamint az óvodák véleményeztetés céljából megkapták. A társult
önkormányzatok a költségvetéssel kapcsolatban egyetértő véleményt nyilvánítottak. A
érintett óvodák jegyzőkönyve foglalták egyetértő véleményüket, új javaslatot nem
fogalmaztak meg.
A fenntartókkal történt előzetes adatkérés alapján készült a költségvetés, csak azok a
számadatok kerültek betervezésre, melyet az egyes önkormányzatok a saját tagintézményeik
tekintetében megadtak. Cece volt az, aki a véleményezést utolsóként tárgyalta a társult
települések közül.
Alap Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága az ülést megelőzően tárgyalta a napirendet.
Felkéri a pénzügyi Bizottság elnökét, Salamon Lajos képviselőt, hogy a Pénzügyi Bizottság
véleményét, javaslatát ismertesse az együttes ülés résztvevőivel.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetését megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületeknek.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Előterjesztésben kiküldött határozati javaslatot indokolt kiegészíteni az alábbi ponttal:
III.
„Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése felhalmozási,
továbbá felújítási kiadások előirányzatot nem tartalmaz. Az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésében általános és céltartalék
előirányzat nem kerül megjelenítésre. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés – innovatív intézményekben kiírt TÁMOP 3.1.4. pályázaton 2009. évben
elnyert „Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon” címet viselő
projekt bevételi, kiadási előirányzatát Alap Község Önkormányzat 2010. évi
költségvetése tartalmazza.
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak többéves kihatással járó feladatai a
költségvetés készítésének időpontjában nincsenek.”
Az előterjesztés szerinti határozati javaslat III. és IV. pontjainak számozása így
értelemszerűen IV. és V. számozásra módosul.
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Méhes Lajosné polgármester:
Megkérdezi,
hogy
aki
az
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetését elfogadja, a körjegyző asszony által
ismertetett kiegészítéssel, az kézfelemeléssel szavazzon
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
26/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó
Társulás
(továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2010. évi költségvetésére irányuló
előterjesztés tartalmát.
Az előterjesztést elfogadva – a társult települések egyetértő véleményének birtokában, a
közoktatási intézmény véleményeztetési eljárása eredményének ismertében - az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetéséről az alábbi döntést hozta:
I.

A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetését
2010. január 1-jei hatállyal 137.958 ezer forint kiadási, és 137.958 ezer forint
bevételi előirányzattal elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 70.966 ezer
forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot 19.191 ezer
forinttal, dologi és egyéb folyó kiadás előirányzatot 47.801 ezer forinttal j ó v
áhagyja.

II.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetéséhez az önkormányzatok
összesen 54.343 ezer forinttal járulnak hozzá.
Ebből az egyes települések hozzájárulásainak összege:
Alap Község Önkormányzata
26.777 ezer forint
Cece Község Önkormányzata
14.364 ezer forint
Vajta Község Önkormányzata
4.931 ezer forint
Sáregres Község Önkormányzata
5.757 ezer forint
Alsószentiván Község Önkormányzata
2.514 ezer forint.
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése felhalmozási,
továbbá felújítási kiadások és bevételek előirányzatot nem tartalmaz. Az
Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésében általános és
céltartalék előirányzat nem kerül megjelenítésre. A kompetencia alapú
oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben kiírt TÁMOP 3.1.4.
pályázaton 2009. évben elnyert „Felkészítés a kompetencia alapú nevelésoktatásra Alapon” címet viselő projekt bevételi, kiadási előirányzatát Alap
Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése tartalmazza.
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak többéves kihatással járó
feladatai a költségvetés készítésének időpontjában nincsenek.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69.§. (4) bekezdése
alapján
az
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes
Óvoda-bölcsőde költségvetési szerv költségvetése a feladatellátást végző
költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község
Önkormányzat költségvetésében szerepel.

III.

IV.
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V.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy az
Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetésének Alap Község
Önkormányzat költségvetésében történő megjelenítéséről rendelettervezet
előkészítésének formájában gondoskodjon.

Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: azonnal

6.) ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselő-testület tagjai a költségvetés tervezetét, előterjesztését megkapták. Az
Önkormányzat 2010. évi költségvetése tartalmazza a már határozatban elfogadott
Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének, továbbá az Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetésének adatait. Átadott pénzeszközként jelenik meg az Általános Iskolai
Intézményfenntartó Társuláshoz Cece Község Önkormányzatának nyújtott hozzájárulás az
iskola működtetéséhez.
A Pénzügyi Bizottság a költségvetés tervezetét tárgyalta, felkéri az elnököt, hogy ismertesse
a bizottság véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetését megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületeknek.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Együttes ülés keretében döntöttek Alap és Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselőtestületei a köztisztviselők cafetéria-juttatásának mértékéről. A jogszabály által adott
kereteken belül a köztisztviselői illetményalap minimumát határozták meg éves
keretösszegként.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13.§-a előírja, hogy a polgármesteri
foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 49/F.§-át, azaz a cafetéria-juttatást.
A Képviselő-testületnek egyedileg határozatban kell döntenie a polgármester cafetériajuttatásának éves keretösszegéről, mely nem térhet el az adott hivatalban a köztisztviselők
számára meghatározott keretösszegtől.
Méhes Lajosné polgármester:
Miután az ügy személyesen érinti, köteles bejelenteni személyes érintettségét.
A polgármester döntéshozatalból történő kizárásáról az érintett kezdeményezésére Alap
Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Alap Község Önkormányzat
27/2010. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Méhes Lajosné polgármestert a
személyét érintő cafetéria-juttatás éves keretösszegét meghatározó döntéshozatalból – a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§. (2) bekezdésére
hivatkozással – kizárja.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Ismerteti a polgármester 2010 évi cafatéria
megállapítására irányuló határozati javaslatot.

–juttatásának

éves

keretösszegének

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az ismertetett határozati javaslatról 8 igen
szavazattal – 1 kizárás mellett - alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
28/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Méhes Lajosné főállású polgármester
2010. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét – figyelemmel a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény 13.§-a, továbbá Alap-Alsószentiván Községek
Körjegyzősége köztisztviselői részére megállapított cafetéria-juttatás mértékére –
193.250 forintban állapítja meg, melynek fedezetét az Önkormányzat 2010. évi
költségvetése terhére biztosítja.
A cafetéria-juttatás megállapított éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz
kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
A polgármester a határozat mellékletét képező eljárási részletszabályok alapján
igényelheti cafetéria-juttatását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: folyamatos

Méhes Lajosné polgármester:
A költségvetésbe csak a kötelező előírt soros lépések lettek betervezve. A cafetéria –
juttatásnál az előző képviselő-testületi ülésen meghatározott keretösszegek szerepelnek.
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, aki az
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tartalmával egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal alábbi rendeletet
alkotta:
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület
3/2010. (II. 16.) számú rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

7.) ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2010. ÉVI MUNKATERVE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A munkaterv tervezetét a képviselők megkapták. Írásbeli vagy szóbeli javaslattétel a
Hivatalba a munkatervvel kapcsolatban nem érkezett.
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
29/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület a Képviselő-testület 2010.
munkatervét megtárgyalta és azt előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

8.)

JELENTÉS

A
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

LEJÁRT

HATÁRIDEJŰ

évi

HATÁROZATOK

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Képviselők az előterjesztést a meghívóval együtt megkapták.
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal alábbi
határozatot hozta:
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Alap Község Önkormányzata
30/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló előterjesztést elfogadta.
184/2009.(IX. 15.), 185/2009.(IX. 15.), 186/2009. (IX. 15.), 187/2009. (IX. 15.), 188/2009.
(IX. 15.), 189/2009. (IX. 15.), 190/2009. (IX. 15.), 191/2009. (IX. 15.), 192/2009. (IX. 15.),
193/2009. (IX. 15.), 194/2009. (IX. 15.), 195/2009. (IX. 15.), 196/2009. (IX. 15.), 207/2009.
(XI. 04.), 208/2009. (XI. 04.), 209/2009. (XI. 04.), 210/2009. (XI. 04.), 211/2009. (XI. 04.),
212/2009. (XI. 04.), 213/2009. (XI. 04.), 214/2009. (XI. 04.), 215/2009. (XI. 04.), 216/2009.
(XI. 04.), 217/2009. (XI. 04.), 265/2009. (XI. 30.), 266/2009. (XI. 30.), 267/2009. (XI. 30.),
268/2009. (XI. 30.), 269/2009. (XI. 30.), 270/2009. (XI. 30.), 271/2009. (XI. 30.), 283/2009.
(XII. 15.), 284/2009. (XII. 15.),
197/2009.(IX. 15.), 198/2009.(IX. 15.), 199/2009.(IX. 15.), 200/2009.(IX. 15.),
201/2009.(IX. 15.), 202/2009.(IX. 15.), 203/2009.(IX. 15.), 204/2009.(IX. 15.),
205/2009.(IX. 15.), 206/2009.(IX. 15.), 218/2009. (XI. 04.), 219/2009. (XI. 04.), 220/2009.
(XI. 04.), 221/2009. (XI. 04.), 222/2009. (XI. 04.), 223/2009. (XI. 04.), 224/2009. (XI. 04.),
225/2009. (XI. 04.), 226/2009. (XI. 04.), 227/2009. (XI. 04.), 228/2009. (XI. 04.), 229/2009.
(XI. 04.), 230/2009. (XI. 04.), 231/2009. (XI. 04.), 232/2009. (XI. 04.), 233/2009. (XI. 04.),
234/2009. (XI. 04.), 235/2009. (XI. 04.), 236/2009. (XI. 04.), 237/2009. (XI. 04.), 238/2009.
(XI. 04.), 239/2009. (XI. 04.), 240/2009. (XI. 04.), 241/2009. (XI. 04.), 242/2009. (XI. 04.),
243/2009. (XI. 04.), 244/2009. (XI. 04.), 245/2009. (XI. 04.), 246/2009. (XI. 04.), 247/2009.
(XI. 04.), 248/2009. (XI. 04.), 249/2009. (XI. 04.), 250/2009. (XI. 04.), 251/2009. (XI. 04.),
252/2009. (XI. 04.), 253/2009. (XI. 04.), 254/2009. (XI. 04.), 255/2009. (XI. 04.), 256/2009.
(XI. 04.), 257/2009. (XI. 04.), 258/2009. (XI. 04.), 259/2009. (XI. 04.), 260/2009. (XI. 04.),
261/2009. (XI. 04.), 262/2009. (XI. 04.), 263/2009. (XI. 04.), 264/2009. (XI. 04.), 272/2009.
(XI. 30.), 273/2009. (XI. 30.), 274/2009. (XI. 30.), 275/2009. (XI. 30.), 276/2009. (XI. 30.),
277/2009. (XI. 30.), 278/2009. (XI. 30.), 279/2009. (XI. 30.), 280/2009. (XI. 30.), 281/2009.
(XI. 30.), 282/2009. (XI. 30.),

9.) EGYEBEK
a) Iskolai számítógépek felújítása

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az általános iskolában a számítógépek nagyon le vannak amortizálódva. Az
elmúlt testületi ülésen tájékoztatta a képviselőket, hogy az elnyert pályázattal kapcsolatban
további intézkedések szükségesek, de nem tudni, hogy mikor kerül arra a sor, hogy
beszerezhetőek legyenek a gépek. Az oktatásnak mennie kell.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az iskolai számítógépek felújítására 400.000.-Ft +
ÁFA összeget biztosítson a testület az önkormányzat 2010. évi költségvetése felújítási
kiadásainak terhére. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal alábbi
határozatot hozta:
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Alap Község Önkormányzata
31/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület a Cecei Általános Iskola Alapi
Tagintézménye (7011 Alap, Béke u. 12.) informatikai oktatását szolgáló számítógépeinek
felújítására 400.000 Ft + ÁFA összeget biztosít az önkormányzat 2010. évi költségvetése
felújítási kiadásainak terhére.

b) Fejér Megyei Polgári Védelmi Egyesület megkeresésének ismertetése

Méhes Lajosné polgármester:
Ismerteti a Fejér Megyei Polgári Védelmi Egyesület megkeresésének tartalmát
(jegyzőkönyvhöz csatolva). Javasolja, hogy egyesületi tagság nélkül 10.000 Ft támogatás
nyújtásáról döntsön a Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetése
tartaléka terhére.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
32/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület megismerte a Fejér Megyei Polgári
Védelmi Egyesület (8046 Bakonykúti, Gagarin u. 8., képviseli: Deák Dezső
nyugalmazott polgárvédelmi ezredes, megyei elnök) kérelmének tartalmát, melyben
felajánlja Alap Község Önkormányzata részére az egyesület tagságát, illetőleg kéri az
Egyesület más módon történő támogatását a szervezet céljainak megvalósítása
érdekében.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Fejér Megyei Polgári Védelmi Egyesület elnöke részére továbbítsa:
a) Alap Község Önkormányzat az Egyesületet 2010. évben 10. 000.- forint
összeggel támogatja, de annak tagja nem kíván lenni. A támogatás forrását az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. március 12.

c) Fortuna Rádió Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. megkeresésének ismertetése

Méhes Lajosné polgármester:
Ismerteti a Fortuna Rádió Kft. megkeresésének tartalmát (jegyzőkönyvhöz csatolva).
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Alpek János alpolgármester:
Nem javasolja a Fortuna Rádió Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. támogatását.
Erős István képviselő:
Egyetért az előtte szólóval. Szerinte a média nem hiteles. Nagyon kellene valami, valami
helyi adás.
Méhes Lajosné polgármester:
Javasolja, hogy a kereskedelmi rádió 20 ezer forint anyagi támogatásban részesüljön az
Önkormányzat 2010. évi költségvetése tartaléka terhére. Kéri, hogy aki a javaslattal
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás
mellett alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
33/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület megismerte a Fortuna Rádió 96,3
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 7030 Paks, Babits M. u. 10., képviseli:
Strasszer Andrea igazgató) kérelmének tartalmát, melyben kéri a Bonyhád és
Sárbogárd kistérségi települések önkormányzatainak támogatását helyi
hírszolgáltatás bővítése céljával.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Kft. igazgatója részére továbbítsa:
a) Alap Község Önkormányzat a helyi hírszolgáltatás céljával a Fortuna Rádió
96,3 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t 2010. évben 20.000.- forint összeggel
támogatja, a támogatás forrását az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
tartalék terhére biztosítja.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. március 12.

d.) Sárbogárdi Rendőrkapitányság kérelme lakásbérletre

Méhes Lajosné polgármester:
Ismerteti a Sárbogárdi Rendőrkapitány levelének tartalmát, (jegyzőkönyvhöz csatolva).
Felvetődött a rendőrkapitány meghívása, de a napirendi pontok száma miatt erre egy
későbbi időpontban kerül majd sor. Sajnos a körzeti megbízott keveset tartózkodik Alap
Községben.
Ismerteti a lakás bérbeadására irányuló határozati javaslatot.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri aki a határozati javaslatban foglaltakkal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal alábbi
határozatot hozta:

16
Alap Község Önkormányzat
34/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület megismerte a Sárbogárdi
Rendőrkapitányság (7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 85.) lakásbérletre vonatkozó
kérelmét és az alábbi döntést hozta:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő
7011 Alap, Fő u. 125. szám alatti, 804/3 helyrajzi számú, 64 m2 területű, összkomfortos
lakást Sárbogárdi Rendőrkapitányság (7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 85., képviseli: dr.
Ozsváth Zsolt r. őrnagy, mb. rendőrkapitány) részére végzős vidéki szakközépiskolai
hallgató(k) elhelyezése céljára 2010. április l-jétől határozott időre 2010. év december
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 9.600.- 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.
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.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet
értesítse, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. március 12.

e) Fejér Megyei
véleményezésére

Rendőrfőkapitányság

megkeresése kapitányi

kinevezés

Méhes Lajosné polgármester:
A mai napon a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányságról érkezett egy megkeresés, azzal
kapcsolatban, hogy a jelenleg megbízott kapitányságvezető, dr. Ozsváth Zsolt r. őrnagyot
2010. március 1-i hatállyal kívánja kinevezni a Megyei Rendőrkapitány Sárbogárdi
Rendőrkapitánynak. Ismerteti a levél tartalmát (jegyzőkönyvhöz csatolva).
Kéri, hogy a képviselő-testület véleményéről írásban tájékoztassa a polgármester.
Ismerteti határozati javaslatát. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kéri aki a
javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal alábbi
határozatot hozta:

Alap Község Önkormányzata
35/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület megismerte dr. Simon László r.
dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány Sárbogárdi
Rendőrkapitányság kapitányvezetői beosztásának betöltésével kapcsolatban írott
levelének tartalmát; hivatkozással a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§.
(2) bekezdésére alábbi véleményét nyilvánítja:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület dr. Ozsváth Zsolt r. őrnagy Sárbogárdi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetővé történő kinevezését 2010. március 1-jei
hatállyal támogatja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a megyei rendőrkapitányt értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. február 25.
f) Röplabda csapat amatőr országos döntőn való részvételének támogatására
irányuló kérelem

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az általános iskolából Mohácsi András edző kéréssel fordult az alapi
képviselő-testülethez, hogy anyagilag támogassa a röplabda csapat amatőr országos döntőn
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való részvételét. Sajnos a helyszínt megváltoztatták, és Veszprémből Debrecenbe tették át, így
anyagilag sokkal többe kerül. A verseny megközelítőleg 60 000.- Ft-ba fog kerülni. (nevezési
díj, az utazás az étkezés díját foglalja magában). A csapat sokat készült erre a döntőre, mely
remélhetőleg eredményben is megmutatkozik majd.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kért összegről szavazzon.
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester
szavazásra teszi fel a javaslatot.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
36/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület megismerte az Alapi Tagiskola (7011
Alap, Béke u. 12.) röplabdacsapata edzőjének, Mohácsi András kérelmének tartalmát és
az alábbi döntést hozta:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alapi Tagiskola röplabda csapatának
amatőr országos döntőn való részvételét 60.000 forint összeggel támogatja a nevezési díj,
az utazás valamint a szállás és étkezés költségeinek fedezése céljával. A támogatás
összegét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetése tartaléka terhére
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintett értesítse, és a támogatás
kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. március 1.

g) Szándéknyilatkozat
Székesfehérvár
informatikai rendszerek” pályázatához

„Közszolgáltatások

elérését

segítő

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A Közép-Dunántúli Operatív Program keretében kiírásra került a „KDOP-2009-5.3.1
Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek” című pályázati felhívás. A
pályázat célja az önkormányzatok támogatása annak érdekében, hogy az e-önkormányzati
szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós kötelezettségeknek való megfelelés támogatása
megvalósulhasson. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) előírja az ügyfelek számára az elektronikus
kapcsolattartás lehetőségének biztosítását. A támogatási konstrukció célja olyan
önkormányzati elektronikus szolgáltató központok (ASP) kialakítása, amelyek az
önkormányzatok széles köre számára lehetővé teszik e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását.
Ennek eredményeként a lakosság illetve gazdasági szereplők lehető legszélesebb köre
számára elérhetővé válik az elektronikus önkormányzati szolgáltatások igénybe vétele.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy döntött, hogy megpályázza a
regionális önkormányzati ASP központ létrehozását, melyhez felajánlotta Alap Község
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Önkormányzatának a csatlakozás lehetőségét. Az önkormányzatok a csatlakozást – sikeres
pályázat esetén – pályázati forrásból, szándéknyilatkozatuk megküldése esetén csatlakozási
díj nélkül érhetik el, mely vonatkozik az alábbi költségelemekre: elektronikus ügyintézési
modell kialakítása, rendszerfejlesztés, rendszerintegrácó, hardver eszközök beszerzése,
szoftver licencek beszerzése, migráció és tesztelés, oktatás.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri a Képviselő-testület hozzájárulását azon szándéknyilatkozat jóváhagyásához, mely
szerint ha Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Új Magyarország
Fejlesztési Terv támogatási rendszeréhez a KDOP-2009-5.3.1 kódszámú, „Közszolgáltatások
elérését segítő informatikai rendszerek” című Operatív Program keretében benyújtásra kerülő
projektjavaslat támogatásban részesül és megvalósul, úgy a kialakításra kerülő ASP
központhoz Alap Község Önkormányzat az eddig ismertté vált feltételekkel csatlakozni kíván.
Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
37/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület kinyilvánítja hozzájárulását azon
szándéknyilatkozat jóváhagyásához, mely szerint ha Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata által az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási
rendszeréhez a KDOP-2009-5.3.1 kódszámú, „Közszolgáltatások elérését segítő
informatikai rendszerek” című Operatív Program keretében benyújtásra kerülő
projektjavaslat támogatásban részesül és megvalósul, úgy a kialakításra kerülő ASP
központhoz Alap Község Önkormányzat az eddig ismertté vált feltételekkel
csatlakozni kíván.

h) Vis maior támogatás igénylése

Méhes Lajosné polgármester:
Február 13-án és 14-én rendkívüli havazás volt a településen, hasonlóan a környező
községekhez. A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.
28.) Korm. rendelet lehetőséget nyújt arra, hogy a rendkívüli havazás miatt szükségessé váló
védekezés kapcsán támogatási kérelmet nyújtson be az Önkormányzat, tekintettel arra, hogy
saját erejéből 100%-os önkormányzati forrás igénybevételével a vis maior helyzetet nem
tudja megoldani.
Alpek János alpolgármester:
Az Arany János Mezőgazdasági Szövetkezetnek, a dolgozóinak, Takács József Dózsa György
utcai lakosnak, és akik részt vettek a hó eltakarítási munkákban egy köszönőlevelet, és valami
pénzbeli juttatást javasol.
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy az elvégzett munkálatok kifizetésre kerülnek. Ismerteti határozati javaslatát,
kéri aki egyetért, szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
38/2010. (II. 15.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület – hivatkozással a vis maior tartalék
felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet 4. § (3)
bekezdés c) pontjában foglaltakra – a településen 2010. február 13-án és 2010. február
14-én bekövetkezett előre nem látható természeti veszély, rendkívüli havazás miatt
szükségessé váló védekezés kapcsán támogatási kérelmet nyújt be a Magyar
Államkincstár
területileg
illetékes
szervén
keresztül
az
Önkormányzati
Minisztériumhoz.
A Képviselő-testület a rendkívüli havazás miatt szükségessé váló védekezés kapcsán
nyilatkozik, hogy saját erejéből 100%-os önkormányzati forrás igénybevételével a vis
maior helyzetet nem tudja megoldani.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vis maior támogatási kérelem benyújtásáról
intézkedjen.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. március 20.

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

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Erős Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Szopori György
jegyzőkönyv hitelesítő

