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. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Napirendi pontok:
1.) Tájékoztató a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
tevékenységéről
Előterjesztők: Gicziné Boromissza Márta családgondozó, Katonáné Nagy Katalin családsegítő
Tanácskozási joggal meghívott: Petrovics Péterné intézményvezető
2.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
előterjesztése
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Tanácskozási joggal meghívott: Vámosi Ferencné igazgatási főmunkatárs
3.) Helyi társadalmi szervezetek 2009. évi beszámolója, 2010. évi terveik, elképzeléseik
ismertetése
Előterjesztők: szervezetek képviselői
4.) Költségvetési szervek megvalósítási terv készítése alóli felmentése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
5.) Javaslat Beszerzési Szabályzat jóváhagyására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
6.) Egyebek

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
80/2010. (V. 31.) számú határozat: „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi
beszámolójának elfogadása
81/2010. (V. 31.) számú határozat: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelés elfogadása
82/2010. (V. 31.) számú határozat: Helyi társadalmi szervezetek beszámolójának tudomásul vétele
83-84-85/2010. (V. 31.) számú határozat: Költségvetési szervek megvalósítási terv készítése alóli felmentése
86/2010. (V. 31.) számú határozat: Beszerzési Szabályzat jóváhagyása
87/2010. (V. 31.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde nyári zárva tartása
időtartamának meghatározása
88/2010. (V. 31.) számú határozat: Alapi Tagiskola infrastrukturális fejlesztése – műszaki ellenőri feladatok
ellátására forrásbiztosítás
89/2010. (V. 31.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében üzemeltetett konyha
felújítása - műszaki ellenőri feladatok ellátására forrásbiztosítás
90/2010. (V. 31.) számú határozat: Alapi Tagiskola infrastrukturális fejlesztése – építési engedélyezési
tervdokumentáció készítésére forrásbiztosítás
91/2010. (V. 31.) számú határozat: Művelődési Ház épületét érintő IKSZT pályázathoz telekhatár rendezés,
forrásbiztosítás
92/2010. (V. 31.) számú határozat: Utak kátyúzására forrásbiztosítás
93/2010. (V. 31.) számú határozat: Gyógyszertár épülete tető szerkezetének tisztítására forrásbiztosítás
94/2010. (V. 31.) számú határozat: Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon fakivágáshoz hozzájárulás
95/2010. (V. 31.) számú határozat: Éves közbeszerzési statisztikai összegzés jóváhagyása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 31.-én 18.30 órai
kezdettel tartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol: Bölcskei Jenőné
Erős István
Erős Gábor
Szabó János
Meghívottak:

polgármester
alpolgármester

települési képviselők

települési képviselők

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Gicziné Boromissza Márta családgondozó
Petrovics Péterné intézményvezető
Vámosi Ferencné igazgatási főmunkatárs
Bölcskei József Alap Községi Sportegyesület elnöke
Köő Imre Károlyné Mezőföld Népi Együttes vezetője
Herr Ferencné Margaréta Nyugdíjas Klub vezetője

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési
képviselő közül 6 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Zuppon Andrea és Szopori György
képviselőket javasolja.
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Zuppon Andrea és Szopori
György képviselőt 6 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 – 6 igen egyhangú szavazattal tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta.
Méhes Lajosné polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok
figyelembevételével, egy módosító javaslattal, a „Háló” Gyermekjóléti Szolgálat képviselői
kérték hogy a napirendet elsőként tárgyalja a Képviselő-testület. Javasolja, hogy az első
napirendi pont a „Tájékoztató a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
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tevékenységéről”, a második „Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
átfogó értékelés előterjesztése”, és a harmadik „Helyi társadalmi szervezetek 2009. évi
beszámolója, 2010. évi terveik, elképzeléseik ismertetése”, legyen a többi napirend hátrébb
sorolva változatlan marad.
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontot külön határozathozatal nélkül - 6 igen
egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta:
Napirendi pontok:
1.) Tájékoztató a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
tevékenységéről
Előterjesztők: Gicziné Boromissza Márta családgondozó, Katonáné Nagy Katalin családsegítő
Tanácskozási joggal meghívott: Petrovics Péterné intézményvezető
2.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
előterjesztése
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Tanácskozási joggal meghívott: Vámosi Ferencné igazgatási főmunkatárs
3.) Helyi társadalmi szervezetek 2009. évi beszámolója, 2010. évi terveik, elképzeléseik
ismertetése
Előterjesztők: szervezetek képviselői
4.) Költségvetési szervek megvalósítási terv készítése alóli felmentése
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
5.) Javaslat Beszerzési Szabályzat jóváhagyására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
6.) Egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) TÁJÉKOZTATÓ A „HÁLÓ” DÉL-MEZŐFÖLDI SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Előterjesztők: Gicziné Boromissza Márta családgondozó, Katonáné Nagy Katalin családsegítő
Tanácskozási joggal meghívott: Petrovics Péterné intézményvezető

Méhes Lajosné polgármester:
Meghívottakat köszönti. Az előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezi a napirendi
ponthoz meghívottakat, kívánják-e az írásbeli anyagot szóban kiegészíteni.

4

Petrovics Péterné intézményvezető:
Ő is köszönti a képviselő-testület tagjait. Megköszöni a lehetőséget, hogy a munkájukról
beszámolhatnak. Elmondja, hogy a családsegítő, és a gyermekjóléti szolgálat elkészítette az
írásos beszámolót.
A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a faluban éves
szinten átlagosan 43 fő vette igénybe a szolgáltatást. A helyi óvoda konyhájáról hordják 481.Ft áfás árért az ebédet. A térítési díj a kérelmező jövedelme alapján kerül kiszámításra. Az
ebédhordás gördülékenyen működik az önkormányzattal együttműködve.
A házi segítségnyújtást 3 fő látja el az orvosi lakásban kialakított helyiségekben. 15 fő vette
igénybe a házi segítségnyújtást.
A családsegítői szolgáltatást a tavalyi évben vezették be.
A jelzőrendszeres szolgáltatást a kistérségben ebben a faluban vették igénybe a legtöbben.
Alpek János alpolgármester:
Nagyon szépen megköszöni a munkát, a tájékoztatást, amit a szolgálat végzett. Köszöni
továbbá az öreg emberek gondozását.
Méhes Lajosné polgármester:
Miután egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki a napirendi
pont keretében készült előterjesztéseket, beszámolókat elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
80/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a Családgondozás 2009. évben címet
viselő előterjesztés tartalmát, valamint a Családsegítő Szolgálat 2009. évi szakmai
beszámolóját elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a „Háló” DélMezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. június 30.

2.)

GYERMEKJÓLÉTI

ÉS
GYERMEKVÉDELMI
FELADATOK
ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS ELŐTERJESZTÉSE

Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Tanácskozási joggal meghívott: Vámosi Ferencné igazgatási főmunkatárs
Méhes Lajosné polgármester:
Előterjesztést a képviselők megkapták. Előzetes tájékozódás alapján a kolléganők az írásos
előterjesztést kiegészíteni nem kívánják.
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Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, kéri, hogy aki
annak tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
81/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület – a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10.
számú mellékletében meghatározott tartalommal - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta és az előterjesztést
elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt, hogy az
átfogó értékelést a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatala részére küldje meg.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: 2010. június 4.

Gicziné Boromissza Márta, Petrovics Péterné, Vámosi Ferencné megköszönve a részvételt, az
üléstermet elhagyják.

3.) HELYI TÁRSADALMI SZERVEZETEK 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA,
2010. ÉVI TERVEIK, ELKÉPZELÉSEIK ISMERTETÉSE
Előterjesztők: szervezetek képviselői

Méhes Lajosné polgármester:
Köszönti a társadalmi szervezetek megjelent képviselőit. Az előterjesztéseket a képviselők
megkapták.
Elmondja, hogy a Mezőföldi Népi Együttest a Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek
Háza és a Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ által szervezett Fejér Megyei
Amatőr Néptánc Együttesek minősítő Fesztiválján a szakmai zsűri Arany Fokozattal
minősítette. Ez alkalomból is gratulál.
A sportegyesület elnöke a gyermekektől a felnőttekig sok ember megmozgat. Évről évre
személyi jövedelemadó 1%-a is növekszik. A pályázati lehetőségeket is megragadják. Nem
állnak meg egy szinten minél többre törekednek.
További sok sikert kíván a vezetőknek.
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Bölcskei József Alap Községi Sportegyesület elnöke:
Csak köszönetet tud mondani bármilyen segítségért, amit kaptak.
Alpek János alpolgármester:
Megkérdezi, hogy sportolók létszáma miért csökkentek az előző évhez képest? (16 fővel)
Bölcskei József Alap Községi Sportegyesület elnöke:
A gyerek foci programban a gyerek hiány miatt sokkal kevesebb fiatal. Az utánpótlás
csökken. A felnőtt és az ifi csapat létszáma nem csökkent.
Alpek János alpolgármester:
A gazdasági beszámolóban a 2009. évben 4.000.-Ft, és a 2010. évben 105.000.-Ft a nevezési
díj. Miből adódik a két szám közötti nagy összeg?
Bölcskei József Alap Községi Sportegyesület elnöke:
Az alacsonyabb összeg a tornai nevezési díj és nem az MLSZ díja. Az anyagot még az év
elején készült. Amennyiben lesz rá lehetőség, akkor több helyen kívánnak nevezni, melynek
díja betervezésre került.
Méhes Lajosné polgármester:
Köszönti Herr Ferencnét a Margaréta Nyugdíjas Klub vezetőjét. A tavalyi évben vette át a
Matyej Pálnétól a nyugdíjas klub vezetését, sajnos kevesebb létszámmal. A klubtalálkozókon,
idősek napján, és volt, hogy egy-két fesztiválon is részt vettek. A Piroska és a farkas nagyon
jó, nagy sikert arató előadás volt. Kovácsné Mártika nagyon jó segítség a nyugdíjasklub
számára. Az a cél, hogy aki odajár, kellemesen tölthesse el az időt.
Kitartást, jó munkát, türelmet kíván a klub vezetőjének.
Herr Ferencné Margaréta Nyugdíjas Klub vezetője:
Megköszöni az anyagi segítséget, amit a képviselő-testület nyújtott a klub számára.
Pusztaegresen voltak, ahol olyan ötleteket, műsorokat láttak, hogy mindent felülmúlt. A
munkát hátráltatják a különböző esetek, például az egyik klubtagtársuk gyermekének a halála,
a különböző betegségek. 18-20 embert szeretne a klub tagjai között, de csak 14 fő van
jelenleg. Amikor átvette 10 fő volt. A fiatal nyugdíjasok nem jönnek a klubba.
Méhes Lajosné polgármester:
A mezőföldi együttes vezetőjének megköszöni a beszámolót. Látja, hallja, olvassa a róluk
készült újságcikket, nézi a videót. Gratulál az oklevélhez. Megköszöni a Pünkösdi Fesztiválon
való közreműködésüket. Nagyon színvonalas délutánt szerezek az embereknek. Köszöni a
lelkesedést is. A képviselő-testület és a szülők is sokat segítették az együttest anyagi
támogatásaikkal.
Köő Imre Károlyné Mezőföld Népi Együttes vezetője:
Köszöni az anyagi támogatást, amit a képviselő-testület adott az együttesnek. Köszöni az
erkölcsi támogatást is, lehet az csak egy dicséret is. Most egy új koreográfiát készítettek.
Találtak 1-2 régi házat, ahol ősrégi blúzokra is leltek, így hasonló felső ruházatot készíttettek.
Sikerült a gyermeket is bevonni a táncba. Pünkösdön szépen szerepeltek a gyermekek is és a
felnőttek is. A fesztiválon egy román csoportot láttak vendégül három napig, akik sok
érdekességet meséltek. Köszönik a támogatást.
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Szopori György képviselő:
Minden elismerés Herr Ferencnének, Köő Imre Károlynénak, és Bölcskei Józsefnek, kik
munka mellett is formálják, igazgatják a rájuk bízott embereket. A falu hírnevét gyarapítják.
Alpek János alpolgármester:
Csak köszönet illeti meg Őket.
Méhes Lajosné polgármester:
Köszöni a megjelenteknek a részvételt.
Elmondja, hogy a többi civil szervezetnek is küldtek meghívót, de nem jöttek el.
Alpek János alpolgármester:
Elmondja, hogy a Református Egyházközösség beszámolójában olvasta, a „laikus testvér”
kifejezést, nem érti, hogy mit jelent.
Salamon Lajos képviselő:
A kifejezés azt jelentheti, hogy nem hivatásos plébános, nem felszentelt pap.
Elmondja továbbá, hogy már több alkalommal hallotta a református egyház felújítása
kapcsán, hogy a felújítás alatt miért nem alapi vállalkozókat alkalmaznak. Mivel LEADER
program keretén belül folyik a beruházási munka, a program szerint csak megadott
vállalkozók vehetnek a megvalósításban részt, azok, akiket a minisztérium regisztrált, az ott
kezelt nyilvántartásban szerepelnek. Tájékoztatások szerint csak ezeket fogadja el a LEADER
program.
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, kéri, hogy aki
annak tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
82/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete Alap Községi Sportegyesület 2009. évi
beszámolóját és 2010. évi terveinek ismertetését, Alapi Iskolásokért Közalapítvány 2009.
évi beszámolóját, 2010. évi terveiről szóló tájékoztatást, Margaréta Nyugdíjasklub
beszámolóját a klub 2009. évi tevékenységéről, valamint a 2009. évi terveiről, Mezőföld
Alapi Együttes beszámolóját, Református Egyházközség tájékoztatóját tudomásul vette.

Bölcskei József, Köő Imre Károlyné, Herr Ferencné megköszönve a részvételt, az üléstermet
elhagyják.
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4.) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MEGVALÓSÍTÁSI TERV KÉSZÍTÉSE
ALÓLI FELMENTÉSE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
Előterjesztést a képviselők megkapták. Az anyag három határozati javaslatot tartalmaz.
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester különkülön szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott három határozati javaslatot,
kéri, hogy aki annak tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
83/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 125. § (4) bekezdésére – az
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.,
törzskönyvi azonosító száma: 639327) költségvetési szerv esetén 2010.-2011. években az
Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől eltekint.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: folyamatos

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
84/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 125. § (4) bekezdésére – Alap
Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselő-testülete által létrehozott és működtetett Alap-Alsószentiván Községek
Körjegyzősége (7011 Alap, Dózsa György utca 31., törzskönyvi azonosító száma:
764146) költségvetési szerv esetén 2010.-2011. években az Áht. 90. § (4) bekezdésében
foglalt megvalósítási terv elkészítésétől eltekint.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: folyamatos
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
85/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – hivatkozással az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 125. § (4) bekezdésére – a
Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott Cecei Általános Iskola (7013 Cece, Árpád u. 3.) költségvetési szerv esetén
2010.-2011. években az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv
elkészítésétől eltekint.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről Cece
Község Polgármesterét értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

5.) JAVASLAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁRA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Az előterjesztés a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrend szabályozása céljából tartalmazza csatolt tartalmú Beszerzési
Szabályzatot.
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester
szavazásra teszi fel az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot, kéri, hogy aki
annak tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
86/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Alap Község Önkormányzat
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat” tartalmát
megismerte és megtárgyalta, melyet előterjesztés szerint 2010. június 1-jei hatállyal
jóváhagy.
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert a Beszerzési Szabályzat aláírására, és
érintettek részére történő megküldésére.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
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6.) EGYEBEK
a) Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde nyári zárva tartása
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy Pekarek Istvánné intézményvezető kéri, hogy az intézmény nyári zárva
tartásának időszakát a Képviselő-testület határozza meg. Javasolt időszak: 2010. augusztus
1-jétől 2010. augusztus 31-ig.
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Méhes Lajosné polgármester
szavazásra teszi fel, az Alapi Óvoda Egységes Óvoda-bölcsőde nyári zárva tartásával
egyetért, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
87/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Óvoda és Egységes
Óvoda-bölcsőde (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) nyári zárva tartásának időtartamát
2010. augusztus 1-jétől 2010. augusztus 31-ig terjedő időszakban határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről
az intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Felelős: Méhes Lajosné
Határidő: 2010. június 15.

b) Tervezett beruházások műszaki ellenőrzése
Méhes Lajosné polgármester:
Elmúlt testületi ülésen tájékoztatta a képviselőket, hogy az Alapi Tagiskola korszerű
hőszigetelt nyílászárók beépítésével az iskola energiafelhasználásának csökkentése,
igazgatói iroda ajzatának betonozása, hőszigetelése és burkolása cél megvalósítására a
Társulás keretében Cece Önkormányzata pályázatot nyert el, a támogatás összege:
11.200.000 forint, melyhez 1.244.444 forint önerőt kell biztosítani.
A paksi ATOMIX Kft. támogatást nyújtott Alap Községért Közalapítványnak. A
támogatás célja az Alapi Óvodában üzemeltetett konyha szakhatósági előírásoknak
megfelelő működtetéséhez szükséges építészeti felújítása és a benne lévő eszközök
cseréjének támogatása. A támogatás összege 5.000.000 forint.
Mindkét beruházás lebonyolítása érdekében indokolt lenne műszaki ellenőrrel
felügyeltetni a munkálatokat, melynek költsége a támogatási összegekben nem szerepel.
Az Önkormányzat már több alkalommal dolgozott Theisz Imrével, akinek ajánlata a két
beruházás tekintetében összesen 300.000 Ft. Kéri a képviselők támogatását.
Az iskola engedélyezési tervéhez kapcsolódóan az új ablak nyitása miatt a felújítás építési
engedély köteles. Az építési engedélynek a törvény által meghatározott műszaki tartama
van.
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Tartalmaznia kell a helyszínrajzot, szintenként alaprajzokat, és minden homlokzatot,
ezenkívül, építészeti műleírást. A tervezőnek egyeztetni kell a szakhatóságokkal. 6-8
példányban sokszorosítani. A terveket a megfelelő jogosultsággal rendelkező építész
tervező aláírásával kell ellátni, így lehet beadni a hatósághoz.
Ismerteti határozati javaslatait. Kéri a Képviselő-testület tagjait arról külön-külön
szavazással hozzanak döntést.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
88/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola Alapi
Tagintézménye (7011 Alap, Béke u. 12.) infrastrukturális fejlesztésére elnyert pályázat
megvalósítása keretében, az Alapi Tagiskola korszerű hőszigetelt nyílászárók
beépítésével az iskola energiafelhasználásának csökkentése, igazgatói iroda aljzatának
betonozása, hőszigetelése és burkolása cél megvalósítása beruházás lebonyolítása
műszaki ellenőri feladatai ellátására az ÉPKONT-08 Kft. (székhelye: 8123 Soponya,
Dózsa Gy. u. 12., képviseli: Theisz Imre ügyvezető) ajánlatát bruttó 200.000 forintért
elfogadja, annak forrását az Önkormányzat 2010. évi költségvetése felhalmozási
kiadásai terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse és a tárgyban a
szerződést kösse meg.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. június 30.

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
89/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsődében üzemeltetett konyha szakhatósági előírásoknak megfelelő működtetéséhez
szükséges építészeti felújítása és a benne lévő eszközök cseréje beruházás
lebonyolításához a műszaki ellenőri feladatok ellátásának forrását az Önkormányzat
2010. évi költségvetése felhalmozási kiadásai terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátására az
ÉPKONT-08 Kft.-vel (székhelye: 8123 Soponya, Dózsa Gy. u. 12., képviseli: Theisz Imre
ügyvezető) bruttó 100 ezer forint összegben szerződést kössön.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. június 30.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
90/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Cecei Általános Iskola Alapi
Tagintézménye (7011 Alap, Béke u. 12.) infrastrukturális fejlesztésére elnyert pályázat
megvalósítása keretében, az Alapi Tagiskola „korszerű hőszigetelt nyílászárók
beépítésével az iskola energiafelhasználásának csökkentése, igazgatói iroda aljzatának
betonozása, hőszigetelése és burkolása” pályázati projekt építési engedélyezési
tervdokumentációjának elkészítésére Édes Szilárd Mérnöki Irodája (székhelye: 8000
Székesfehérvár, Horváth István u. 20., képviseli: Édes Gergő) ajánlatát 250.000 forint +
ÁFA összegért elfogadja, annak forrását az Önkormányzat 2010. évi költségvetése
felhalmozási kiadásai terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse és a tárgyban a
szerződést kösse meg.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

c) IKSZT
Méhes Lajosné polgármester:
Közbeszerzési eljárás lefolytatása még egyeztetés alatt van.
A lift elhelyezéséhez szükséges telekhatár rendezés, változási vázrajz és telekalakítási
helyszínrajz készítése. E feladatellátásra ajánlatot tett a Vincellér Földmérő Kft.
(Dunaújváros, Gandhi u. 16., képviseli: Vincellér János) 75.000 Ft + ÁFA összegért.
A telekhatár rendezés a Művelődési Ház melletti, Fő út 166. szám alatti, 597/4 hrsz-ú
ingatlant érinti. Tulajdonjog átruházással nem jár a szükséges telekhatár rendezés, hanem
az építmény elhelyezése érdekében az ingatlan elején található 118 m2 terület az ingatlan
kertjénél kerülne visszaadásra.
Kéri a képviselőket, hogy a telekhatár rendezéshez hozzájárulni szíveskedjenek, adjanak
felhatalmazást a szükséges eljárás lefolytatására és a szükséges forrást biztosítani
szíveskedjenek. Aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
91/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház épületét érintő
IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre benyújtott támogatási kérelem
megvalósításával kapcsolatban alábbi döntést hozta:
I. Alap Község Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi az Alap
598/1 hrsz-ú kivett 7675 m2 területű, kultúrház megnevezésű belterületi ingatlan,
mely természetben az Alap, Fő út 164. szám alatt található.
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Csőgör István és Csőgörné Csősz Éva ½ -1/2 arányú tulajdonát képezi az Alap 597/4
hrsz-ú 4370 m2 területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan,
mely természetben Alap, Fő út 166. szám alatt található.
II. Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
Művelődi Ház épületét érintő IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre benyújtott
támogatási kérelem megvalósítása keretében elhelyezendő lift kialakítása a két
ingatlan telekhatár rendezése nélkül nem lehetséges.
III. A Képviselő-testület hozzájárulását adja a Művelődési Ház épületén elhelyezendő
lift kialakításához az Alap 598/1 helyrajzi számú és az Alap 597/4 helyrajzi számú
telekhatár rendezéséhez, mely tekintetben Méhes Lajosné polgármestert
felhatalmazza, hogy az e célból készült dokumentumokat aláírja.
IV. Az 598/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Alap Község Önkormányzata felhatalmazza
Méhes Lajosné polgármestert, hogy a telekhatár rendezéséhez szükséges geodéziai
munkák (változási vázrajz és telekalakítási helyszínrajz) készítésére megbízást adjon
a VINCELLÉR Földmérő Kft (2400 Dunaújváros, Gandhi u. 16., képviseli: Vincellér
János) részére 75.000 Ft + ÁFA összegben, melynek forrását Alap Község
Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetése
pénzmaradványa terhére biztosítja.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: folyamatos

d) Utak kátyúzására ajánlat

Méhes Lajosné polgármester:
Árajánlatokat kért be a Honvéd utca, valamint a Dózsa György – Fő utcát összekötő utak
kátyúzására, melyeket ismertet. Miután a legkedvezőbb ajánlatot a Magyar Közút Kht.
adta, ismerteti határozati javaslatát. Kéri a Képviselőket, aki egyetért, szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
92/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alap Község Önkormányzat
tulajdonában lévő Alap, Honvéd utca megnevezésű, 507 helyrajzi számú valamint az
Alap, Dózsa György - Fő utcát összekötő 0416 helyrajzi számú utak kátyúzására
bruttó 447.600 forint forrást biztosít az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
pénzmaradványa terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a
munkálatokat a Magyar Közút Kht. Sárbogárdi Üzemmérnökségétől megrendelje.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
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Határidő: 2010. augusztus 31.

e) Gyógyszertár felújítása

Méhe Lajosné polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg
gyógyszertárként és lakásként funkcionáló Dózsa György utca 8. szám alatti épület
tetőfelülete tisztításra szorul. Néhány pala megrepedt, melyeket ki kellene cserélni, a
csatornát kitisztítani a beázások, az épület nagyobb károsodása érdekében. E tekintetben is
több ajánlat került beszerzésre. A legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó díja bruttó
171.350 Ft. Ismerteti határozati javaslatát, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
93/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alap Község Önkormányzat
tulajdonában lévő Alap, Dózsa György utca 8. szám alatti, Alap 438 helyrajzi számú
gyógyszertár épülete tető felületének tisztítására, repedt, sérült palák cseréjére,
csatorna tisztítására bruttó 171.350 forint forrást biztosít az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének pénzmaradványa terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a
munkálatok elvégzésére a HELMAX Kft-vel (székhelye: 7095 Újireg, Jász utca 26/b.)
szerződést kössön.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. június 15.

f) Iskolánál, játszótérnél fakivágás

Méhes Lajosné polgármester:
Ismert a képviselő-testület előtt az iskola, valamint a játszótér területén található fák
állapota. Ismerteti, illetőleg megtekintésre körbeadja a fák állapotáról szakemberrel
készített dokumentum tartalmát. Határozati javaslatát ismerteti, kéri aki egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Alap Község Önkormányzat
94/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte az Általános Iskola
valamint a gyermekjátszótér területén található fák állapotáról elhangzott tájékoztatás és
készített dokumentum tartalmát és az alábbi döntést hozta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alap 467 hrsz-ú általános iskola művelési ágú ingatlanról
az épülettől déli oldalon elhelyezkedő 1 db 60 cm törzsátmérőjű kanadai nyár,
az épülettől északi oldalon elhelyezkedő 4 db 50 cm törzsátmérőjű nyárfa,
az épület főbejáratával szemben elhelyezkedő 1 db 60 cm törzsátmérőjű akácfa,
valamint
Alap 466/1 hrsz-ú gyermekjátszótér művelési ágú ingatlanról
a játszótér Ady utcai bejáratának jobb oldalán elhelyezkedő 1 db 60 cm
törzsátmérőjű nyárfa kivágásához hozzájárul. A fák törzsátmérője 1 méter
magasságban mért adat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az engedéllyel kivágott 7
darab fa pótlásáról ugyanazokon az ingatlanokon azonos számban, 6 méterig növő
sorfa, parkfa ültetésével - figyelembe véve a már meglévő fák távolságát és koronáját gondoskodjon.
Az általános iskola valamint a gyermekjátszótér területén található fák
veszélytelenítésére valamint kivágására a Képviselő-testület 60.000 forint forrást biztosít
az Önkormányzat 2010. évi költségvetése pénzmaradványa terhére.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.

g) Éves statisztikai összegzés jóváhagyása

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Alap Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 2. § (4) bekezdése szerint a
külön jogszabályban meghatározott minta szerint elkészített éves statisztikai összegzést a
Képviselő-testület hagyja jóvá, ismerteti ennek tartalmát.
Az éves statisztikai összegzés jóváhagyásával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el,
Méhes Lajosné polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért, kéri, kézfelemeléssel
szavazzon.

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Alap Község Önkormányzat
95/2010. (V. 31.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 16. § (1) bekezdése értelmében készített Alap Község
Önkormányzata, mint ajánlatkérő által összeállított éves statisztikai összegzés
tartalmát jóváhagyja.

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 20.30 órakor bezárta.
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