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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. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL
Napirendi pontok:
1.) Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetésének módosításáról, költségvetési beszámolójáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi előadó Cece, Király László
intézményvezető, Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezető
2.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009.
évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető
3.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009.
évi költségvetése végrehajtása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető
4.) Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
5.) Alap Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
6.) Alap Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
7.) Éves ellenőrzési jelentés előterjesztése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
8.) Egyebek
Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
7/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009.(II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
8/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2009 évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2009. évi pénzmaradvány
jóváhagyásáról
59/2010. (IV. 29.) számú határozat: Véleménynyilvánítás az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése
módosításáról
60/2010. (IV. 29.) számú határozat: Véleménynyilvánítás az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetési
beszámolójáról
61/2010. (IV. 29.) számú határozat: Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének módosítása
62/2010. (IV. 29.) számú határozat: Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtása
63/2010. (IV. 29.) számú határozat: Könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele
64/2010. (IV. 29.) számú határozat: Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
65/2010. (IV. 29.) számú határozat: Éves ellenőrzési jelentés elfogadása
66/2010. (IV. 29.) számú határozat: Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása
67/2010. (IV. 29.) számú határozat: Óvoda konyha felújítása
68/2010. (IV. 29.) számú határozat: Döntés az IKSZT pályázati projekt megvalósításáról
69/2010. (IV. 29.) számú határozat: IKSZT közbeszerzési bírálóbizottság megválasztása
70/2010. (IV. 29.) számú határozat: IKSZT pályázat építési engedélyezési eljáráshoz szükséges feladatok elvégzésére felhatalmazás
71/2010. (IV. 29.) számú határozat: Lovasnap támogatása
72/2010. (IV. 29.) számú határozat: Alapi Óvodásokért Közalapítvány támogatása
73/2010. (IV. 29.) számú határozat: Alap Községért Közalapítvány támogatására
74/2010. (IV. 29.) számú határozat: Térítésmentes területátvétel
75/2010. (IV. 29.) számú határozat: Varga Gábor országgyűlési képviselővel együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazás
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29.-én 18.30 órai
kezdettel tartott nyilvános soros üléséről
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol: Szabó János
Meghívottak:

polgármester
alpolgármester

települési képviselők
települési képviselő

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény-vezető
Pekarek Istvánné intézményvezető
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
Szolga Péter pályázatíró

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 Bölcskei Jenőné és Salamon Lajos
képviselőket javasolja.
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Bölcskei Jenőné és Salamon Lajos
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. A meghívóban szereplő napirendi pontoknál az első
napirendi pontnál az iskolai intézményfenntartó társulás 2009. évi költségvetésének módosítása
nem szerepel, javasolja, hogy a napirendi pont keretében a költségvetés módosítást és a 2009.
évi társulási költségvetés végrehajtását is tárgyalja a képviselő-testület a kiküldött
előterjesztések szerint.
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A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontokat az elhangzott kiegészítéssel,
módosítással - külön határozathozatal nélkül - 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta:
1.) Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetésének módosításáról, költségvetési beszámolójáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi előadó Cece, Király László
intézményvezető, Bauerné Kaszás Veronika tagintézményvezető
2.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009.
évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető
3.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009.
évi költségvetése végrehajtása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető
4.) Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
5.) Alap Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
6.) Alap Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
7.) Éves ellenőrzési jelentés előterjesztése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
8.) Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)
VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS
CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA
ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2009. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL,
KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJÁRÓL
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi előadó Cece, Király László
intézményvezető, Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény-vezető

Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az ülésen a tanácskozási joggal meghívottak azért
nem tudnak jelen lenni, mert Cecén is testületi ülést tartanak, de jelezték, hogy majd érkeznek.
Előterjesztést a Képviselők a meghívóval együtt megkapták.
Az előterjesztést az ülés előtti időpontban a bizottság megtárgyalta, felkéri a bizottság elnökét,
ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát, véleményét.
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Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
költségvetésének módosításáról valamint végrehajtásáról szóló előterjesztéseket a bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Alpek János alpolgármester:
Sajnálattal vette tudomásul, hogy az, aki az anyagot készítette, aki ebben érintett nem jött el.
Így csak az itteni gazdaságistól tudja megkérdezni, hogy értelmezze a következő mondatot.
- „A társulás a 2010. évben mutatott teljes képet az év végi elszámolás az évek közötti
átfedések miatt nem a teljes képet mutatja.”
- Alapnál a többletbevétel milyen formában fog realizálódni? Itt a 8.114 ezer forintra gondol.
- Miből adódik azon eltérés, miszerint Alap Község Önkormányzat 2009. évi költségvetés
végrehajtásában ez az összeg 30.022 ezer forinttal szerepel.(5. számú melléklet)
- Kérdezné továbbá, hogy a szöveges beszámoló alapján a bevételek alakulása 211.086 ezer
forint, míg az l. számú melléklet alapján ez az összeg 203. 443 ezer forint. Hisz a kiadási oldal
mindkét esetben 202.972 ezer forint. (szöveges és a 3. számú melléklet)
Még egy észrevétel, hogy az 5. sz. mellékletben az Alap szó, az csak engem tévesztett meg, bár
ha nem a mi településünkről van szó, akkor ezt más formában szokták jelölni.
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó:
A 8.114 ezer forintot Cece Önkormányzata Alapnak utalja, Alap pedig a Cecei Tagóvoda
maradványát utalja Cece Önkormányzatának, az összeg pénzügyileg rendezésre kerül.
Hivatkozott 1. számú táblában a támogatásértékű bevételeknél a cecei kolléganő nem írta jóvá
Alap maradványát, melyet korrigál észrevételünk alapján. A maradvány nem pénzforgalmilag
került rendezésre, ebből adódhat a tévedés. A problémáról tud, de a testületi ülésre a kijavított
anyag nem állt rendelkezésre. Az 5. mellékletben az „alap” szó a beszerzés nettó értékét jelöli
és nem Alap településnévre utal. A 30.022 ezer forintos összegben nemcsak az iskolai célra
átadott pénzeszköz, hanem egyéb, önkormányzatoknak átadott és a társulásból jóváírt
pénzeszközök (2008. évi) is szerepelnek.
Horváth József képviselő:
Alap az iskola működéséhez 30.020 ezer forinttal járult hozzá, Cece 23.564 ezer forintot
könyvelt el. Itt is megvan a különbség.
Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselő-testületnek két határozatot kell hoznia, elsőként a 2009. évi társulási költségvetés
módosításáról, másodsorban a beszámoló elfogadásáról. Ismerteti határozati javaslatait. Kéri a
Képviselő-testület tagjait, hogy aki a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének módosításával egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
59/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cece-Alap- SáregresVajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Iskolai
Intézményfenntartó Társulás) 2009. évi költségvetése módosítására irányuló
előterjesztést és az alábbi tartalommal egyetértő véleményét nyilvánítja:
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I.

A Képviselő-testület az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
költségvetése bevételi előirányzatának 212288 ezer forintra, kiadási
előirányzatának 121288 ezer forint összegre történő módosítását elfogadásra
javasolja.

II.

A kiadási előirányzat részét képező személyi jellegű előirányzat 121732 ezer
forintra, munkaadókat terhelő járulék előirányzat 34647 ezer forintra, dologi
és egyéb folyó kiadási előirányzat 44663 ezer forintra, felhalmozási kiadások
előirányzat 11246 ezer forintra történő módosítását elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Cece község
Polgármesterét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének beszámolójával egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
60/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cece-Alap-SáregresVajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Iskolai
Intézményfenntartó Társulás) 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
előterjesztést.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskolai Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmát elfogadta melyről alábbi
tartalom szerint egyetértő véleményét nyilvánítja:
II.

A Képviselő-testület az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
költségvetésének teljesítését 211086 ezer forint bevételi és 202972 ezer forint
kiadási előirányzattal elfogadásra javasolja.
I.1. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi bevételeinek teljesítése
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Intézményi működési bevételek:
1990 ezer forint
Normatív állami hozzájárulás:
108875 ezer forint,
Központosított előirányzat:
23988 ezer forint,
Normatív kötött felhasználású tám.
614 ezer forint,
Támogatás értékű működési bevételek
(Alap Község Önk.nak hozzájárulásával):
62203 ezer forint,
Felhalmozási bevétel
13416 ezer forint.
I.2. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi kiadásainak teljesítése
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Személyi juttatások:
112042. ezer forint,
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Munkaadókat terhelő járulékok:
34272 ezer forint,
Dologi és folyó kiadások:
41812 ezer forint,
Felhalmozási kiadás
14846 ezer forint.
I.3. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése bevételének
és kiadásának teljesítése településenként (ezer forintban):
Önkormányzat
megnevezése

Bevétel
teljesítése

Kiadás
teljesítése

Különbözet

Alap
62314
54200
8114
Cece
148772
148772
0
A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a
székhelytelepülés önkormányzata a zárszámadás elfogadását követően a társult
települések önkormányzataival pénzügyileg rendezi.
III.

Az Iskolai Intézményfenntartó Társulásnak 2009. évben felhalmozási kiadása a
kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben
kiírt TÁMOP 3.1.4. pályázaton 2009. évben elnyert projekt keretében
keletkezett 2.313 ezer forint összegben.

IV.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnál 2009. évben működési célú,
valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor.

V.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évben európai uniós
támogatással megvalósuló a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –
innovatív intézményekben kiírt TÁMOP 3.1.4. pályázaton 2009. évben elnyert
projekt megvalósításában vett részt, melynek befejezése 2010. évben várható.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Cece község
Polgármesterét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.)
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA
ÓVODAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Napirendi pont tekintetében a képviselők az előterjesztést megkapták. Az Óvodai Társulás
2009. évi módosítására irányuló előterjesztést megkapták az óvodák, valamint a társult
önkormányzatok véleményezésre.
Az óvodák nevelőtestülete, alkalmazotti közösségei és szülői szervezetei a költségvetés
módosítása tekintetében egyetértő véleményüket nyilvánították.
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Társult önkormányzatok a költségvetés módosítása tekintetében egyetértő véleményükről
tájékoztattak.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri a bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság javaslatát véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetésének módosítása szóló napirendi pontot megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Miután kérdés, hozzászólás nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben
ismertetett határozati javaslat tekintetében szavazzanak és hozzanak döntést.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
61/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alap-AlsószentivánCece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Óvodai
Intézményfenntartó Társulás) 2009. évi költségvetése módosítására irányuló
előterjesztést és a társult önkormányzatok, valamint az óvodák nevelőtestülete,
alkalmazotti közösségei és szülői szervezetei egyetértő véleményének birtokában
alábbi határozatot hozta:
I.

A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
költségvetése bevételi előirányzatának 158.217 ezer forintra, kiadási
előirányzatának 158.217 ezer forint összegre történő módosítását
elfogadásra javasolja.

II.

A kiadási előirányzat részét képező személyi jellegű előirányzat 71.108 ezer
forintra, munkaadókat terhelő járulék előirányzat 22.241 ezer forintra,
dologi és egyéb folyó kiadási előirányzat 58.271 ezer forintra,
támogatásértékű működési kiadás előirányzat 5.757 ezer forintra, szociális
juttatás előirányzat 40 ezer forintra, felhalmozási kiadások előirányzat 800
ezer forintra történő módosítását elfogadásra javasolja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése módosításának megfelelően – az
önkormányzat
költségvetési
rendelete
módosításának
előterjesztéséről
–
rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: azonnal
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3.)
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA
ÓVODAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
VÉGREHAJTÁSA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Napirendi pont tekintetében a képviselők az előterjesztést megkapták. A zárszámadásra
irányuló előterjesztést is megkapták a társult önkormányzatok, valamint az óvodák
véleményeztetésre.
Az óvodák nevelőtestülete, alkalmazotti közösségei és szülői szervezetei a költségvetés
végrehajtása tekintetében egyetértő véleményüket nyilvánították.
Társult önkormányzatok az óvodai társulás zárszámadása tekintetében egyetértő véleményükről
tájékoztattak.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri a bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság javaslatát véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló napirendi pontot megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Miután kérdés, hozzászólás nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben
ismertetett határozati javaslat tekintetében szavazzanak és hozzanak döntést.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
62/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alap-AlsószentivánCece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Óvodai
Intézményfenntartó Társulás) 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
előterjesztést.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2009. évi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmát elfogadta melyről a
társult önkormányzatok valamint az óvodák nevelőtestülete, alkalmazotti közösségei
és szülői szervezetei egyetértő véleményének birtokában alábbi határozatot hozza:
I.

A Képviselő-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
költségvetésének teljesítését 150.425 ezer forint bevételi és 137.989 ezer
forint kiadási előirányzattal jóváhagyja.
I.1. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi bevételeinek
teljesítése jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Intézményi működési bevételek:
15.579 ezer forint
Normatív állami hozzájárulás:
64.467 ezer forint,
Központosított előirányzat:
3.954 ezer forint,
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Normatív kötött felhasználású tám.
238 ezer forint,
Támogatás értékű működési bevételek
(Alap Község Önk.nak hozzájárulásával):
66.187 ezer forint.
I.2. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi kiadásainak
teljesítése jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Személyi juttatások:
63.688 ezer forint,
Munkaadókat terhelő járulékok:
19.231 ezer forint,
Dologi és folyó kiadások:
48.349 ezer forint,
Támogatás értékű működési kiadás
(társulás 2008. évi maradványrendezése)
5.757 ezer forint,
Szociális juttatások (iskolatej vásárlása Vajta)
164 ezer forint,
TÁMOP pályázat támogatás felhasználása
(felhalmozási kiadás)
800 ezer forint.
I.3. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése bevételének
és kiadásának teljesítése településenként (ezer forintban):
Önkormányzat
megnevezése
Alap
Cece
Vajta
Sáregres
Alsószentiván

Bevétel
teljesítése
59.673
49.821
16.925
14.278
9.728

Kiadás
teljesítése
59.673
39.804
15.394
13.518
9.600

Különbözet

0
10.017
1.531
760
128

A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a
székhelytelepülés önkormányzata a zárszámadás elfogadását követően a társult
települések önkormányzataival pénzügyileg rendezi.
II.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak 2009. évben felhalmozási
kiadása 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 keretében keletkezett.

III.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnál 2009. évben működési célú,
valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor.

IV.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2009. évben európai uniós
támogatással megvalósuló 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
TÁMOP
3.1.4-08/2-2008-153
azonosító
számú
projekt
megvalósításában vett részt, melynek befejezése 2010. évben várható.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló döntés
tartalmának az önkormányzat költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezetbe
történő beépítéséről gondoskodjon.
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Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: azonnal

4.) KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ISMERTETÉSE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Radar Könyvvizsgáló Kft. elkészítette
független könyvvizsgálói jelentését a 2009. évi egyszerűsített összevont éves beszámoló
könyvvizsgálatáról. Az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri a bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság javaslatát.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentés ismertetéséről szóló napirendi pontot a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Alpek János alpolgármester:
A könyvvizsgálói jelentés 3. számú melléklete alapján a pénzmaradvány 50.182 ezer forint.
Rendkívül boldog lenne, ha ennyi pénze maradna az önkormányzatnak. A szöveges beszámoló
adataiból, amelyek 362.761 ezer forint bevételt közöl, míg a kiadási oldal 323.806 ezer forint.
Ezen két összeg különbözete 38.955 ezer forint. Tehát miként jött ki az 50.182 ezer forint,
mivel a 3. számú melléklet azt is írja, hogy a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 48.511
ezer forint.
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó:
Az 50 milliós pénzmaradványban a körjegyzőség és a társulás pénzösszegei is szerepelnek, az
átfutó bevétel, kiadás különbözete, a kiutalatlan támogatás. A 8 millió forint összegű
működésképtelen helyi önkormányzatok támogatását januárban kapta meg az önkormányzat.
MÁK sajnos 2010-ben utalta át az összeget, melyet az idei költségvetésben is kell szerepeltetni.
Az óvodai létszám a tervezetthez képest többlet összeget eredményezett és a különbözetre eső
normatív támogatás is itt szerepel. Ami feladattal terhelt, azt jelenti, mintha elköltötte volna az
önkormányzat.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben ismertetett határozati javaslat
tekintetében szavazzanak és hozzanak döntést.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
63/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület a Radar Könyvvizsgálói Kft. (8000
Székesfehérvár, József A. út 21., III/7., képviseli: Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya
ügyvezető) által készített „Független könyvvizsgálói jelentés Alap Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részére a 2009. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának
könyvvizsgálatáról”, valamint „Kiegészítés az Alap Község Önkormányzat 2009. évi
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egyszerűsített összevont éves beszámolójának független könyvvizsgálói jelentéséhez”
dokumentumok tartalmát tudomásul vette.
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a könyvvizsgálói jelentést
készítő társaságot értesítse és a teljességi nyilatkozatot küldje meg.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. május 17.

5.) ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Az önkormányzat költségvetésének módosítására irányuló előterjesztés felvázolja az
előirányzatok módosításának indokait, melynek keretében az önkormányzat költségvetése
bevételi és kiadási főösszegének 42.380 ezer forinttal történő módosítása indokolt.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri a bizottság elnökét, ismertesse a
bizottság javaslatát.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Alap Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása szóló
napirendi pontot megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Horváth József képviselő:
Az önkormányzat 2009 évi költségvetésének bevételi főösszegét 365.098 ezer forintban
állapítja meg a tervezet.
A táblázatokból meg az derül ki, hogy a bevételi főösszesítő teljesítése 362.761 ezer forint.
Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó:
Elmondja, hogy nem a teljesítésre kell az előirányzatot módosítani.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben ismertetett rendelettervezet
tekintetében szavazzanak és hozzanak döntést.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
4/2009. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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6.) ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása tárgyban az alábbiakról
tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján a jegyző által elkészített
zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül
terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
Hivatkozott jogszabályhelyre tekintettel Alap község Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének végrehajtását alábbiak szerint terjesztem elő.
Alap község Önkormányzata a 2008-as gazdálkodási évben számos átszervezési döntést hajtott
végre, így
 körjegyzőség,
 óvodai valamint iskolai intézményfenntartó társulások létrehozása, illetőleg
 szociális alapszolgáltatási valamint gyermekjóléti, belső ellenőrzési feladatok többcélú
kistérségi társulással kötött szerződés alapján történő ellátása.
A 2009-es gazdálkodási év igazolta a végrehajtott szerkezeti változások tekintetében hozott
döntések gazdaságosságát, miután a társult intézmények, költségvetési szervek
többletnormatívához jutottak, aminek nagyobb jelentősége volt azért is, mert az állami
támogatások összege csökkent, az áremelkedések folytán a dologi kiadások nőttek.
Az önkormányzat takarékos gazdálkodásával 2009. évben is biztosította a zavartalan működést
mind a képviselő-testület hivatalában, mind intézményeiben.
Létrehozott szerkezeti változások egyik oka a költségek csökkentése volt, melynek
eredményeképpen
- Körjegyzőség az elmúlt évben 6.038 e Ft normatívát kapott a feladatellátás ilyen
formában történő ellátására,
- az Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehívásával a társult intézmények 26.306 e Ft
többlet normatívához jutottak, míg az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
esetén a támogatásból adódó többlet normatíva 8.533 e forinttal segítette az alapi
tagintézmény működését.
Alap község Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek alakulása:
Az önkormányzat bevételeinek 2/3-át az átengedett központi adók és normatív hozzájárulások
adják.
Központosított előirányzatot biztosítottak
a) Könyvtárfejlesztéshez (26 e Ft)
b) Közoktatási fejlesztési célok támogatásához (1.000 e Ft)
c) Bérpolitikai intézkedésekhez (keresetkiegészítés címén 4.371 e Ft)
d) Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez (4.000 e Ft)
e) Helyi szervezési intézkedésekhez (prémiumévek program 741 e Ft)
f) Nyári gyermekétkeztetés támogatásából 29 főre (579 e Ft)
g) Óvodáztatási támogatásra (280 e Ft)
Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb vissza nem térítendő támogatásáról született
döntés alapján 8.000 e Ft–ot kapott Alap Község Önkormányzata.
Támogatásértékű működési bevételei az önkormányzatnak:
a) mozgáskorlátozottak támogatása (238 e Ft)
b) egyszeri gyermekvédelmi támogatásban 152 fő részesült
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c) 2008 évben megnyert Közkincs pályázat elszámolása utáni támogatási összeg kiutalása
megtörtént (300 e Ft)
d) Óvodatej program keretében vajtai tagóvodára nyújtott támogatás (40 e Ft)
e) 2008 évi SZJA jövedelem különbség mérséklésének felbontásából (639 e Ft)
f) Európai Uniós támogatás elnyerésével megkezdett TÁMOP 3. 1. 4.-08/2-2008-153
azonosító számú „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra Alapon” címet viselő
projekt megvalósításának elkezdésére 10.083 e Ft előleg érkezett, ezen támogatást az
óvodai intézményfenntartó társulás kapta
g) a védőnői szolgálat működéséhez a TB alapoktól kapott támogatás biztosít fedezetet
h) a Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök az önkormányzat igénylései szerint
érkeztek
i) körjegyzőségi és óvodai társulás hozzájárulásai a megállapított mértékben érkeztek,
ugyanez érvényesült a kistérségi támogatás folyósítására az óvodai társulás
tekintetében.
Támogatásértékű, felhalmozási bevételek keretében:
a) az önkormányzat a TRFC pályázat keretében „Veletek, értetek” címmel benyújtott
pályázat eredményes elbírálása lévén a község játszótereinek, parkjainak virágosítására,
szépítésére fordított 2970 e Ft-ot,
b) Önkormányzati vagyon – ivóvízhálózat - koncessziós díj bevételének összege az elmúlt
gazdasági évben 727 e Ft volt.
Az önkormányzat sajátos működési bevételei közül kiemelkedik a helyi adó bevétel, mely
6.009 e Ft-tal teljesült, mely iparűzési adó bevételből származik, az adó mértéke 1,5%. Az
átengedett központi adók közül a gépjárműadó kivetéséből származó bevétel 10.563 e Ft. Ezen
bevételek alakulásában nagy jelentősége volt a hátralékok sikeres behajtásának.
A törvényi mentességen - mozgáskorlátozottak, egyházak gépjármű adóján - felül
adómentességet nem állapított meg az önkormányzat. Egyéb sajátos bevétel lakbér és
közterület foglalásból származik.
Az intézményi működési bevételek nagy részét a térítési díj bevételek alkotják, valamint az
iskolai intézményfenntartó társulás megállapodása alapján a közüzemi kiadások
továbbszámlázásából befolyt összeg értendő ide. Sajnálatos módon az elmúlt évben újra
betöréses lopás történt az önkormányzat szerszámos raktárjába, a megállapított kártérítési
összeg 203 e Ft volt.
Alap község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
Teljesített bevételi főösszege: 362.761 ezer forint.
Alap község Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak alakulása:
Kiadások jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok adják.
A bérpolitikai intézkedés a kereset kiegészítés biztosítása folytán történt meg az elmúlt évben.
2009. július 1-jével kedvezően változott a munkaadókat terhelő járulékok mértéke, mely
megtakarítást eredményezett ezen a jogcímen.
Dologi és folyó kiadások
Teljesítése az elmúlt évben megfelelően alakult. A működésben fennakadás nem történt, ez
köszönhető a takarékos gazdálkodásnak. Befizetési kötelezettségeinek az önkormányzat rehabilitációs hozzájárulás, költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - maradéktalanul
eleget tett.
Pénzeszköz átadás
A kötött megállapodások értelmében az iskolai intézményfenntartó társulás tekintetében Cece
Község Önkormányzatának, a központi orvosi ügyeleti ellátás valamint a pedagógiai
szakszolgálat tekintetében a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás felé teljesített
hozzájárulás fizetést az önkormányzat.
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A Képviselő-testület döntése alapján a helyi non-profit szervezetek (egyesületek, egyházak,
alapítványok) támogatása mellett a falunap lebonyolításához is jelentős anyagi forrás
biztosítására került sor.
Szociális juttatások
A szociális juttatások nagy részét érintő fizetési kötelezettségek teljesítését központi
jogszabályok rögzítik, így a rendelkezésre állási támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj,
lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás; melyek kifizetését önkormányzati forrás
(esetenként 5%, 10%) hozzátétele mellett biztosítja a település.
A helyi szociális rendelet a rászorultaknak átmeneti, azonnali, szülési, temetési segély
formájában biztosít támogatást.
Az iskolás gyermekek tankönyv költségeihez a Képviselő-testület döntése alapján az
önkormányzat 1.283 e Ft–tal járult hozzá, így biztosította valamennyi alapi általános iskolába
járó tanuló részére az ingyenes tankönyvellátást.
Felhalmozási kiadások
Az Önkormányzat a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet alapján az Önkormányzati Minisztériumtól az Alapi Óvoda
székhelyintézményének korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítésére 4.000 ezer forint
támogatásban részesült. A korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítése 2009. évben a
központosított előirányzatként kapott támogatás felhasználásával 659 ezer forint
önkormányzati forrás igénybevételével valósult meg.
Önkormányzati saját forrásból valósult meg az általános iskolában a vizesblokk felújítása,
valamint egy iroda tanteremmé alakítása, amelynek teljes bekerülési összege 2.164 e Ft-ot tett
ki.
A Művelődési Házra benyújtott Integrált Közösségi és Szolgáltató Cím elnyerésére, valamint
az orvosi rendelő átalakítására és akadálymentesítésére benyújtott pályázatok előkészítéséhez,
hiánypótlásához tervezői költség került kifizetésre.
Az üzemeltetésre átadott önkormányzati vagyon vízbázis épületén történt 450 e Ft értékben
felújítás, melyhez a koncessziós díjbevétel biztosította a fedezetet.
Beszerzésre került 3 db számítógép és egy nyomtató.
Pályázati támogatásból valósult meg a fűnyírók vásárlása.
A bevételeknél már hivatkozott TÁMOP 3. 1. 4. pályázat keretében bonyolított projekt
biztosított az óvodai intézményfenntartó társulás óvodái számára hordozható számítógépeket.
Értékpapírok
Az értékpapírok állományában változás nem történt, továbbra is Fejér Megyei
Önkormányzatok Temetkezési Kft-nél 243 e Ft, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt-nél rendelkezik az önkormányzat 33 e Ft vagyonrésszel.
Hitel műveletek
Működési hitel felvételére 2009. évben sem került sor.
Beruházási hitelállomány:
- OTP Bank Rt- nél : 31.284 e Ft
- Magyar Fejlesztési Bank Rt-nél 35.414 e Ft összeg.
A törlesztő részlet 4. 943 e Ft volt, melynek befizetése az év folyamán zökkenőmentesen
történt.
Pénzmaradvány
Záró pénzkészlet önkormányzat és körjegyzősége tekintetében 40.211 e Ft, melyet az egyéb
költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások 803 e Ft, költségvetési kiutalás
kiutalatlan támogatás miatt 9.436 e Ft (óvodai normatíva többlet ill. működésképtelen
önkormányzatok támogatása) növelt, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi
kereset-kiegészítés járulék csökkentéséből származó befizetési kötelezettség 268 e Ft-tal
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csökkenttet. Így a költségvetési módosított pénzmaradvány 50.182 e Ft, mely kötelezettséggel
terhelt.
Vagyon alakulása:
2009. évben fejlesztésekre fent említett támogatásoknak köszönhetően többet tudott az
önkormányzat fordítani, mint a 2008. évben.
Alap község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesített kiadási főösszege: 323.806
ezer forint.
Alap Község Önkormányzata 2009. évben valamennyi kötelező feladatának ellátását biztosítani
tudta, s gazdálkodását az elvárt átszervezések végrehajtásával erősítette.
Kéri, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót,
illetőleg csatolt rendelettervezetet döntéseikkel elfogadni szíveskedjenek.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri a bizottság elnökét, ismertesse
a bizottság javaslatát.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Alap Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló napirendi pontot megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Horváth József képviselő:
Elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentésben leírtakkal nem mindenben ad igazat. Például az
önkormányzat likviditása nőt, azért mert a pénzeszköze olyan volt. A vagyona viszont nem nőtt.
Több volt az amortizáció, mint a beruházás.
2009. évi költségvetést összehasonlította a mostani teljesítéssel. Nagyon szép az idei, bárki
bármit is mond.
A pénzügyi helyzet nem látszik meg a községben. Nem lett a faluban felújítás, infrastrukturális
fejlesztés. Tavaly csak az iskolánál valósult meg ilyen formájú beruházás, ami két millió
forintba került.
A községben az utak felújítására is lehetett volna például TEKI vagy CÉDE pályázatot beadni.
Úgy látszik, hogy az elmúlt ciklusban nem lett fejlesztve, nem mindenki tud a folyamatban lévő
pályázatokról.
A virág beruházás is volt, de szerinte azok a vas virágládák nem szépek.
A 2009 évi költségvetésben a beruházások címszó alatt 3 darab buszváró is be lett tervezve. A
megépítése nem történt meg. Az egész csak 700 ezer forintba került volna, csak végre kellett
volna hajtani.
A pénzmaradvány 50 millió forint, ebből szabad felhasználású pénzeszköz 20-23 millió forint
körül van, amit valamire fordítania kellene az önkormányzatnak.
Azzal viszont nem ért egyet, hogy a pénzmaradvány elhatárolása már szerepel 2010. évben, a
költségvetésben. Úgy látszik, mintha kétszer használná fel az önkormányzat.
Javasolja a „széles” csapás javíttatását. A nagy teherforgalom tönkre teszi a szűk utakat.
Külön örül annak, hogy a 2009. évben készült költségvetés pont akkora összeggel lett
csökkentve, amivel Ő annak idején elfogadásra javasolta az önkormányzatnak.
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy jó tanítómestere volt, mert Ő azt tanította, hogy a pénzt meg kell fogni.
Horváth József képviselő:
Elmondja, hogy az Ő polgármestersége alatt a költségvetés 10%-át mindig fejlesztésekre
fordították, most csak a 7%-a van beforgatva.
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Méhes Lajosné polgármester:
Most nem úgy működik a pályázati elbírálás, mint régebben. A lebonyolítás akár egy-másfél
évet is igénybe vehet. A TEKI, CÉDE pályázatokban azért nem indult a település, mert sok volt
a beadott pályázat, s nem lehetett tudni semmit, hogy nyertes-e vagy sem, nem indokolt, hogy az
önkormányzat túlvállalja magát a szükséges pályázati önrészekkel. E tekintetben úgy látja
megfelelő fontossági sorrendet állítottak fel.
A vas virágtartókat a saját pénzén készíttette, nem azok készületek a hivatkozott pályázati
pénzből.
A most folyamatban lévő pályázatok az iskola felújítás, az iskolai számítógéppark
korszerűsítése, az orvosi rendelő akadálymentesítése, a művelődési házban integrált közösségi
szolgáltató tér kialakítása, kistérségi szinten az öregek nappali ellátása.
Javasolja, hogy annyit vállaljanak, amit a költségvetés biztonsággal elbír.
A 6/3-as pályázatban 8 millió forintot kapott az önkormányzat, ami nagy segítség volt.
A TÁMOP pályázatból 10 millió forintot kapott meg az önkormányzat, ami előlegként szerepelt.
Kicsit több, mint 20 millió forint szabad felhasználású pénzösszeggel rendelkezik az
önkormányzat..
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az, kézfelemeléssel
jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
64/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület Alap Község Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló beszámoló tartalmát elfogadta.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, az kézfelemeléssel
jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
alábbi rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és
a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

7.) ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELŐTERJESZTÉSE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A belső ellenőr által készített éves ellenőrzési jelentést valamint az előterjesztést a képviselők
megkapták. Határozati javaslatot az előterjesztés tartalmaz.
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Miután kérdés, hozzászólás nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben
ismertetett határozati javaslat tekintetében szavazzanak és hozzanak döntést.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
65/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testület Alap Község Önkormányzat „Éves
Ellenőrzési Jelentés 2009.” előterjesztés tartalmát megismerte és elfogadta.
Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésével kapcsolatban javaslat nem került
megfogalmazásra, mivel az ellenőrzött területek vonatkozásában megfelelő kontroll
mechanizmusok működnek.
A Képviselő-testület felkéri Méhes Lajosné polgármestert, hogy a határozat egy
példányát a Sárbogárdi Kistérségi Iroda, és a belső ellenőr részére továbbítsa.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. május 14.

8.) EGYEBEK
a) Infrastrukturális fejlesztésre benyújtott pályázatok elbírálásáról tájékoztatás

Emlékezteti a képviselőket, hogy az Alapi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére
Cece Község Önkormányzata, mint az Általános Iskolai Társulás székhelytelepülése, a
Cecei Tagóvoda infrastrukturális fejlesztésére Alap Község Önkormányzata, mint az
Óvodai Intézményfenntartó Társulás székhelytelepülése nyújtott be pályázatot.
A pályázatok eredményes elbírálása lévén a Cecei Tagóvoda fűtéskorszerűsítésére 10 millió
forint támogatást kapott, melyhez 1.111.111 forint önrészt kell biztosítani.
Az Alapi Általános Iskola tekintetében 11.200.000 forint támogatást nyert el a társulás
korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítésével az iskola energiafelhasználásának
csökkentése, igazgatói iroda aljzatának betonozása, hőszigetelése és burkolása cél
megvalósítására, melyhez 1.244.444 forint önerőt kell biztosítani.
Amennyiben az IKSZT pályázat megvalósítását az idei évben megkezdi az önkormányzat
az óvoda tekintetében közbeszerzés lebonyolítása szükséges az összeszámítási kötelezettség
miatt. Jelenlegi információk alapján az Iskola tekintetében nem kell közbeszerzést
lefolytatni Cecének. Az egyeztetések folynak.
Amennyiben közbeszerzést nem kell lefolytatni az iskolát érintő beruházás tekintetében kéri
a képviselők közreműködését abban, hogy hozzon döntést a testület, hogy a beruházást
lebonyolításának előkészítése, lebonyolításáról a támogatási szerződést aláíró Cece
Nagyközség Önkormányzata az eljárásba Alap község polgármesterét vonja be, a hozott
döntésekről a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa. Hatalmazza fel továbbá a
testület a Társulási megállapodás alapján a tervezett infrastrukturális fejlesztés
megvalósítása tekintetében megállapodás előkészítésére.
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Miután kérdés, hozzászólás nincs, kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a felolvasott határozati
javaslatról szavazzanak és hozzanak döntést.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
66/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte „A bölcsődék és közoktatási
intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez
kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes
feltételeiről” szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet (továbbiakban: ÖM rendelet) szerint
meghirdetett felhívásra benyújtott pályázatok eredményéről szóló tájékoztatást.
A Cecei Általános Iskola Alapi Tagintézménye (7011 Alap, Béke u. 12.) infrastrukturális
fejlesztésére
kapott
támogatás
tekintetében
megkeresi
Cece
Nagyközség
Önkormányzatát, hogy a beruházás lebonyolításának előkészítésébe, végrehajtásába
Méhes Lajosné polgármestert vonja be.
A megvalósításhoz szükséges önrész biztosításának módja, a tervezet infrastrukturális
fejlesztés megvalósítása tekintetében megállapodás előkészítését kezdeményezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről Cece
Nagyközség Polgármesterét értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. május 17.

b) Tájékoztatás az Alapi Óvoda konyhájának felújítására nyújtott támogatásról
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a paksi ATOMIX Kft. támogatást nyújtott Alap
Községért Közalapítványnak. A támogatás célja az Alapítvány céljainak támogatása, ezen
belül az Alapi Óvodában üzemeltetett konyha szakhatósági előírásoknak megfelelő
működtetéséhez szükséges építészeti felújítása és a benne lévő eszközök cseréjének
támogatása.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a Közalapítvánnyal történő
kapcsolatfelvételre, a szükséges intézkedések megtételére.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
67/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette az Alapi Óvodában
üzemeltetett konyha szakhatósági előírásoknak megfelelő működtetéséhez szükséges
építészeti felújítás, eszközök cseréje beruházás megvalósítására az Alap Községért
Közalapítvány (7011 Alap, Fő u. 164., képviseli: Ifj. Sáfrán József) részére nyújtott
támogatásról szóló tájékoztatást.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a
Közalapítvánnyal a beruházás megvalósítása érdekében a kapcsolatot vegye fel, a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. május 17.
Szolga Péter pályázatíró megérkezik.
c) IKSZT

Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal határozattal
értesítette az Önkormányzatot, hogy az IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre
benyújtott támogatási kérelemnek helyt adott. A nyújtott támogatás összege összesen:
35.892.871 Ft.
A pályázat keretében a beruházás összege: 29.392.871 Ft,
külső és belső felújításra, bővítésre, korszerűsítésre elszámolható nettó kiadás: 19.180.198
Ft,
szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés nettó kiadása: 7.063.437 Ft,
egyéb elszámolható kiadás: 3.149.236 Ft.
Működtetésre elszámolható kiadás
első évben: 3.200.000 Ft,
második évben: 2.200.000 Ft,
harmadik évben: 1.100.000 Ft.
A támogatás összegét negyedévente lehet igényelni, évente két alkalommal lehet
támogatáslehívást kezdeményezni.
Köszönti Szolga Péter pályázatírót, aki megérkezett és felkéri, hogy az elmondottakat
egészítse ki.
Szolga Péter pályázatíró:
Elmondja, hogy ez a pályázat kétfordulós volt. Először a cím birtokosi rangot lehetett
elnyerni. A második fordulóban a konkrét összegeket kellett meghatározni a beruházáshoz.
Teljes körű akadálymentesítés lett a pályázatba beépítve, ami egy lift kialakítását is vonja
maga után. Az udvar teljes térkövezése, az épület teljekörű eszközbeszerzése, pl. dvd
lejátszó, számítógépek stb. szerepelnek az elnyert projektben. 6,5 millió forintot személyi
és a bérjellegű kiadásokra lehet fordítani.
Nem volt könnyű elnyerni a támogatást, annak ellenére, hogy nem is olyan régen lett
felújítva az épület. A nettó összeg 19 millió forint, ami meghaladja a közbeszerzési eljárás
legalacsonyabb összegét. Ezért majd közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
A pályázat feltételei nagyon szigorúak, csak a betervezett eszközöket lehet megvásárolni,
másikra nem lehet módosítani.
Az eszközbeszerzéssel párhuzamosan elkezdődhetne a lift beszerelése.
14 település nyert ilyen pályázatot, civil szervezetek is vannak köztük, de az
előfinanszírozás miatt nem biztos, hogy végig tudják vinni.
Horváth József képviselő:
A közbeszerzést 45 napos fizetési határidővel kell kiírni.
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Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A visszaigénylésnél az önkormányzat csak a kifizetett, kiegyenlített számlákat nyújthat be
az elszámoláshoz, juthat támogatáshoz.
Alpek János alpolgármester:
Javasolja, hogy álljanak neki a beruházásnak. Butaság lenne elszalasztani.
Szolga Péter pályázatíró:
Tudomása szerint a cecei óvodában is felújítás lesz, javasolja, hogy egyszerre folytassák le
a közbeszerzési eljárást. Össze lehet vonni a két pályázat tekintetében a közbeszerzési
eljárás lefolytatását, és csak egyszer kell kifizetni az eljárási költséget. Az IKSZT
projektben az eljárási költség a támogatásban benne szerepel, bele lettek építve.
Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselő-testületnek három döntést kellene hoznia. Elsőként indokolt lenne arról
dönteni, kinyilvánítani, hogy a támogatási kérelem kedvező elbírálásának ismeretében az
IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre benyújtott támogatás keretében a pályázati
projektet a Képviselő-testület megvalósítja.
Másodsorban indokolt lenne közbeszerzési bíráló bizottsági tagokat választani, hogy a
közbeszerzési eljárás esetleges megkezdésének ez akadálya ne legyen.
Harmadsorban kérné a Képviselő-testület felhatalmazását, hogy a beruházással kapcsolatos
építési engedélyezési és telekhatár-rendezési ügyekben a szükséges intézkedéseket
megtehesse.
Kéri a képviselőket, hogy a javaslatokról sorban, külön-külön döntsenek. Kéri, aki a
pályázati projekt megvalósításával kapcsolatban elhangzott javaslattal egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
68/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által közölt határozat tartalma
szerint az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: IKSZT) kialakítása
és működtetése jogcímre benyújtott támogatási kérelem helyt adásáról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Művelődési Házban az IKSZT kialakítása és
működtetése jogcímre benyújtott támogatás keretében a pályázati projektet
megvalósítja. Megbízza Méhes Lajosné polgármestert a pályázat megvalósításához
szükséges intézkedések megtételével.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: folyamatos
Méhes Lajosné polgármester:
Javasolja a képviselőtestületnek, hogy Salamon Lajos, Horváth József és Erős István
képviselők legyenek a háromtagú bírálóbizottsági tagok.
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Salamon Lajos, Horváth József és Erős István képviselők nyilatkozatuk szerint a
bírálóbizottsági tagságot vállalják.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a közbeszerzési bizottság létrehozásával,
és a jelöltekkel, az kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
69/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által közölt határozat tartalma szerint
az IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre benyújtott támogatási kérelem keretében
megvalósítani kíván projekt tekintetében a következő határozatot hozza:
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál 2058320974 azonosító számon
nyilvántartott, IKSZT kialakítása és működtetése jogcímen megvalósítandó támogatás
keretében szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására ideiglenes bizottságként Bíráló
Bizottságot hoz létre. A Bíráló Bizottság tagjai Salamon Lajos, Horváth József és Erős
István képviselők.
A Bíráló Bizottság tagjait külön díjazás nem illeti meg.
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy a képviselő-testület a beruházás mellett döntött, ezért a lift kialakítása
engedélyezés terv eljárás alá esik, illetőleg elhelyezése érdekében szükséges a Művelődési
Ház melletti ingatlannal kapcsolatos telekhatár-rendezés.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy felhatalmazza a
polgármestert, az építési engedélyezési eljáráshoz, valamint a telekhatár-rendezéshez
szükséges eljárások lebonyolítást megkezdje, szükséges intézkedéseket megtegye, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
70/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által közölt határozat tartalma szerint
az IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre benyújtott támogatási kérelem keretében
megvalósítani kíván projekt tekintetében a következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat
keretében szükséges lift kialakításával kapcsolatos építési engedélyezési eljárás, valamint
telekhatár-rendezés tekintetében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
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Határidő: folyamatos
Szolga Péter pályázatíró az üléstermet elhagyja.
d) Támogatási kérelmek

Méhes Lajosné polgármester:
Az „Arany János”Mezőgazdasági Szövetkezet a Tavasz major területén az előző évekhez
hasonlóan - immár 11. alkalommal - Országos Díjugrató Lovasversenyt rendez 2010. május
15.-én. Kérik a Képviselő-testületet, hogy lehetőségeihez mérten a rendezvény sikere
érdekében nyújtson támogatást.
Alpek János alpolgármester:
Javasolja, hogy 300 ezer forintot adjon a testület, mert már évek óta csak 200 ezer forintot
kapott a rendezvényre a szervező.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki a 300 ezer forint összegű javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
71/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Arany János” Mezőgazdasági
Szövetkezet (7011 Alap, Tavasz major 1.) által 11. alkalommal megrendezendő Országos
Díjugrató Lovasverseny megszervezéséhez 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint
támogatást nyújt az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzmaradványa terhére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintett szervezetet értesítse, a
támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. május 20.
Méhes Lajosné polgármester:
Az Alapi Óvoda és Egységes-bölcsőde a május hónapban hagyományosan megtartandó
rendezvényéhez 100. 000.-Ft anyagi támogatást kér, ami 2010. május 8.-án kerül
megrendezésre. Kéri, hogy aki az Alapi Óvodásokért Közalapítvány ilyen összegű
támogatásával, erre célra egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
72/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde (7011 Alap, Vörösmarty u. 7.) által május hónapban hagyományosan
megtartandó rendezvényhez az Alapi Óvodásokért Közalapítvány (7011 Alap, Dózsa
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György u. 31., képviseli: Kaszás Károly elnök) részére 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint
támogatást nyújt az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének civil szervezetek részére
megállapított előirányzata terhére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintett szervezetet értesítse, a
támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. május 14.
Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2009. februárjában alsós diákokból alakult tánccsoport, ami
12 főből áll. A társastánc alapjait már elsajátították, felléptek iskolai és községi
rendezvényeken, más településeken is. Erre az évre is kaptak felkéréseket, jelenleg latin
tánchoz való ruhájuk van, de szeretnének standard táncokhoz illő ruhát is varratni. A ruha
varratási költsége körülbelül 7-8 ezer forint gyermekenként. Kérik a képviselő-testület anyagi
támogatását.
Javasolja, hogy gyermekeként 3 ezer forinttal járuljon hozzá a testület támogatásukhoz az Alap
Községért Közalapítvány számára nyújtott 36 ezer forintos támogatási összeggel.
Kéri, aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
73/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Iskola Társastánc
Csoportjában részt vevő gyermekek fellépésének támogatására 3.000 Ft/gyermek, azaz
összesen 36.000 Ft (harminchat-ezer forint) támogatást nyújt az Alap Községért
Közalapítvány (7011 Alap, Fő u. 164., képviseli: Ifj. Sáfrán József elnök) számára az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének civil szervezetek részére megállapított
előirányzata terhére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintett szervezetet értesítse, a
támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. május 14.

e) Térítésmentes területátadás önkormányzat részére parkoló céljára

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy több észrevétel is érkezett, hogy a településen, a Béke utcában az
intézmények, közszolgáltatások megközelítése céljából parkolók, közterületet igénybe vevők
veszélyeztetik a közlekedést. Ezzel kapcsolatban előzetes tárgyalások folytak az 564 hrsz-ú, Fő
út 216. számú ingatlan tulajdonosával, aki ingatlana egy részét biztosítaná parkolás céljára
térítésmentesen. Kéri, hogy aki a térítésmentes átadás-átvétel tekintetében megállapodás
megkötésével egyetért, szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
74/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy a Béke utcában található intézmények, közszolgáltatások
megközelítése céljából parkoló biztosítására az Alap 564 helyrajzi számú ingatlan
tulajdonosával megállapodást kössön. Alap település Béke utcában található
intézmények, közszolgáltatások megközelítése céljából Takács Krisztina (7012
Alsószentiván, Béke u. 26.) Alap Község Önkormányzata részére szükség esetén
térítésmentesen biztosítja a tulajdonában lévő Alap 564 helyrajzi számú, a természetben
Alap, Fő u. 216. szám alatt található 2200 m2 területű ingatlanának 1000 m2 nagyságú
területét parkolás céljára.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. április 30.

f) Varga Gábor országgyűlési képviselő megkeresésének ismertetése

Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy Varga Gábor országgyűlési képviselőtől kapott egy megkeresést, melynek
tartalmát ismerteti. (A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Horváth József képviselő:
Szerinte nyugodtan alá lehet írni. Volt már máskor is ilyen.
Méhes Lajosné polgármester:
Kéri, hogy aki az országgyűlési képviselő által kezdeményezett, Varga Gábor és a Képviselőtestület együttműködésére irányuló megállapodás tartalmának elfogadásával, annak aláírásával
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
75/2010. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Varga Gábor országgyűlési
képviselő által kezdeményezett Varga Gábor és a Képviselő-testület együttműködésére
irányuló megállapodás tartalmát, melyet javaslat szerint elfogadott.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet
tájékoztassa, a megállapodást aláírja.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. május 17.
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g)

Gyógyszertárban végzett munkálatokról tájékoztatás

Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ÁNTSZ márciusában ellenőrzést végzett a
fiókgyógyszertárban. A tiszti főorvos asszony nem találta megfelelőnek az ottani állapotokat,
kilátásba helyezte a működés felfüggesztését. A megoldásként a gyógyszertár teljes felújítását
jelölte meg. Folynak az egyeztetések a tekintetben, hogy milyen munkálatokat vállal a
gyógyszertár üzemeltetője, és melyeket az önkormányzat.
Alpek János alpolgármester:
Azt szeretné megkérdezni tisztelt Polgármester Asszonytól, hogy mit tud arról a faluban terjedő
híresztelésről, miszerint 10, - de van, aki már 18 - roma család betelepítéséről tud.
A következő nem is kérdés, inkább egy javaslat lenne tisztelt Polgármester Asszonynak, ill.
tisztelt testületnek, hogy én, mint a Sárréti Vízi Társulás EH. Bizottság tagja, felhívjam a
figyelmüket a településen folyó, illetve nem folyó a társulás által végzett munkákra. Február
hónapban, amikor józan elméjű mezőgazdasági szakember nem ment munkavégzés céljából a
határba, a Vízi Társulás akkor végeztetett bérmunkát, annak ellenére, hogy az érintettek
figyelmét felhívtam, hogy az elvégzett munka súlyos kívánnivalókat hagy maga után. Ezt
tapasztalni is lehet.
Minden kifogást meghallgatok, hogy ez állami árok, meg egyebek, de azt nem fogadom el,
hogy az alapi gazdáktól befolyó közel három millió forintért csak ezt kapjuk. Arra szánta el
magát, hogy felveszi a kapcsolatot az említett társulás elnökével, és amennyiben nem tudnak
érdemi eredményt elérni, összehívja a gazdákat és a járulék megfizetésének módját szeretné
velük megtárgyalni.
De mindezek előtt szeretné Tisztelt testület véleményét kikérni.
Méhes Lajosné polgármester:
A romacsalád betelepüléséről nem tud semmit.
A közeljövőben a vízügyi társulat küldöttgyűlést fog tartani, és kéri, hogy az Alpolgármester
Úr a javaslatát ott mondja el. A vízügyi társulat bejelentette, hogy a következő évtől az
önkormányzatnak is kell majd hozzájárulást fizetni.
Az Alap, Alsószentiván, Sáregres települések egyes vízfolyásait közcélúvá nyilvánították.
A meder takarítása megtörtént. Kéri a javaslatokat, hogy melyik szakasz legyen még
kitakarítva.
Horváth József képviselő:
Elmondja, hogy rettenetesen bosszantja a dolog, hogy a Hardi és a Cecei vízfolyás nincs
kezelve. Amikor a Magyar Állam tulajdonában voltak az árkok, akkor - abban az időben minden évben ki lettek tisztítva. A faluban is az árkokban megáll a víz, senki nem tisztítja ki
őket.
Erős István képviselő:
Az árkok padkája szét van fagyva, meg vannak süllyedve a híd végei.
Katasztrofálisan néznek ki. A fagy nagyon megdolgozta őket. Van rajta garancia, vagy már
lejárt a beton kihordási ideje?
Nem ártana utána nézni.
Nem 260 millió forintot, de 26 millió forintot sem ér, nem fizetett volna érte ennyit.
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Méhes Lajosné polgármester:
Köszöni az észrevételeket, amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, az ülést bezárja. (21
óra 10 perc).

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Bölcskei Jenőné
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Salamon Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

