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JEGYZŐKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Napirendi pont:
1.) Tájékoztató a Képviselő-testület előző ülése óta történt
eseményekről
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
118/2010. (VIII. 12.) számú határozat: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt. saját tőke feltöltése
119/2010. (VIII. 12.) számú határozat: Alap Község Díszpolgára kitüntető cím adományozásával kapcsolatos
döntések elnapolása
120/2010. (VIII. 12.) számú határozat: Eszközbeszerzésekhez forrásbiztosítás (háziorvosi alapellátás, óvoda
konyhája)
121/2010. (VIII. 12.) számú határozat: Iskolai könyvtár helyiségének aljzat betonozására és burkolására
forrásbiztosítás
122/2010. (VIII. 12.) számú határozat: Előirányzat átcsoportosításhoz hozzájárulás
123/2010. (VIII. 12.) számú határozat: Polgármester kizárása döntéshozatalból
124/2010. (VIII. 12.) számú határozat: Polgármester szabadságának tudomásulvétele és jóváhagyása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 12-én 18.35
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme
Jelen vannak:

Meghívottak:

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

polgármester
alpolgármester

települési képviselők

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

Távollévők: Bölcskei Jenőné
Szabó János

települési képviselők

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési
képviselő közül 8 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Erős Gábor és Salamon Lajos
képviselőket javasolja.
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Erős Gábor és Salamon Lajos
képviselőt 8 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
megválasztotta.
Méhes Lajosné polgármester:
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyit
javasolja.
A Képviselő-testület az ülésről készülő jegyzőkönyv-vezető személyét – Kisariné Lukács
Györgyit külön határozathozatal nélkül – 8 igen egyhangú szavazattal tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta.
Méhes Lajosné polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére,
figyelembevételével.

a

meghívóban

szereplő

napirendi

pontok

A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontot – külön határozathozatal nélkül
- 8 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint
elfogadta.
Napirendi pont:
1.) Tájékoztató a Képviselő-testület előző ülése óta történt eseményekről
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELŐZŐ ÜLÉSE ÓTA
TÖRTÉNT ESEMÉNYEKRŐL
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

a) Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. saját
tőke feltöltése
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlése előírja a saját tőke törvényi
előírásoknak megfelelő szintre való feltöltéséhez szükséges 7.408 ezer Ft pótlólagos
befizetést, mely befizetést a részvényeseknek a tulajdoni arányuk alapján kell teljesíteniük. A
Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a részvényeseknek a pótlólagos befizetés
teljesítésére vonatkozó tájékoztatást megadja.
Alap Község Önkormányzata esetében a szükséges pótlólagos befizetés összege: 12.000 Ft.
Horváth József képviselő:
Annak idején 168 település alakította meg a részvénytársaságot. Mind az összes településről
összegyűjtik, rendszerezik, feldolgozzák a hulladékot. Az energia hasznosítás sajnos nem jött
léte. Két fontos feladata van, az egyik a szemét ártalmatlanítása, a másik a régi szeméttelepek
felszámolása. A vagyont használják, s feltételezve erre kell a tőkepótlás.
Erős István képviselő:
Elmondja, hogy Cecén is volt egy illegális hulladéklerakó, amit megsemmisítettek.
Horváth József képviselő:
A környezetvédelmi hatóság megszabta, hogy a telepeket fel kell számolni.
Méhes Lajosné polgármester:
Ismerteti határozati javaslatát, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
118/2010. (VIII. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerve a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.) Igazgatósága elnökének
tájékoztatását a Társaság 2009. december 31-i fordulónappal készített mérleg szerinti
eredményében rögzített saját tőke értékének mértékéről tudomásul veszi, hogy a saját
tőke törvényi előírásoknak megfelelő szintre való feltöltéséhez 7.408 ezer forint
pótlólagos befizetés szükséges, mely összeget a részvényeseknek a tulajdoni arányuk
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alapján kell befizetniük. Ehhez Alap Község Önkormányzata esetében 12.000 forint
pótlólagos befizetés szükséges.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy a pótlólagos befizetés közgyűlés által történő előírásához e
képviselő-testületi döntést továbbítsa. A 12.000 Ft pótlólagos befizetésére a Képviselőtestület Méhes Lajosné polgármestert az Önkormányzat 2010. évi költségvetése
terhére felhatalmazza.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

b) Alap Község Díszpolgára kitűntető cím adományozása - ideiglenes bizottság
választása
Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselő-testület elfogadta a helyi kitüntetés és elismerő cím alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendeletét. A rendelet
szerint a javaslattétel lehetőségéről az érintettek tájékoztatása megtörtént. Elismerés
adományozására egy javaslat érkezett. A rendelet szerint az elismerések adományozására
vonatkozó javaslatokat az e célra létrehozott ideiglenes bizottság által megfogalmazott
javaslat alapján kell a testület elé terjeszteni. Kéri a testületet, hogy az ideiglenes bizottság
létrehozásáról hozzon döntést.
Horváth József képviselő:
Javasolja, hogy ez a Képviselő-testület már ne döntsön a díszpolgári címről, hanem hagyja
meg utódjának, az új testületnek a döntést.
Salamon Lajos képviselő:
Nem kötelező minden évben kiosztani a címeket.
Alpek János alpolgármester:
Megkérdezi, hogy hány személy tett javaslatot? Alapon nehéz lenne olyan személyt találni,
aki mindenkinek jó lenne. Visszamehetünk akár az 1800-as évekre is amikor a Salamonok
alakították az iskolát Alapon.
Salamon Lajos képviselő:
A rendelet nem zárja ki azt sem, hogy akár csak egy ember is javasolhatja.
Méhes Lajosné polgármester:
A díszpolgári cím adományozására a kérelmet 10-15 ember írta alá. Nem veszett kárba a
rendelet megalkotása.
Méhes Lajosné polgármester:
Javasolja, hogy a képviselő-testület napolja el december 15-éig az „Alap Község Díszpolgára
kitűntető cím” adományozását érintő döntéseit. Aki egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
119/2010. (VIII. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete hivatkozással az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelete
29. § (1) bekezdésére „Alap Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozásával
kapcsolatos döntéseit 2010. december 15-ig elnapolja.

c) Eszközbeszerzés orvosi rendelőkhöz, óvoda konyhájához
Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselő-testület az előző ülésen döntött arról, hogy a szolgálati lakás orvosi rendelővé
történő átalakítása beruházást megvalósítja. A beruházás megkezdődött, a munkálatok
rendben folynak. Miután az orvosi rendelő elkészül, szükségszerű annak berendezése. A
háziorvos kérése alapján szükséges lenne egy darab vizsgálóasztal, 2 db íróasztal, 1 db
számítógépasztal, várótermi pad, 1 db kartonozó szekrény, 1 db hitelesített személymérleg az
ÁNTSZ előírása szerint mindkét rendelőnél orvosi és asszisztensi szék, 2 db hármas paraván,
betegek részére a rendelőkbe támlás szék (2 db). Kéri a képviselő-testületet, hogy az eszközök
beszerzésére az önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzmaradványa terhére bruttó 1
millió forint forrást biztosítsanak.
Horváth József képviselő:
Megkérdezi, hogy a számítógép asztal az miért nem jó? A mérlegbe talán elemet kellene
tenni, és az is jó lenne.
Méhes Lajosné polgármester:
A számítógép asztalt a doktorúr kérte, miután az íróasztal új lesz, azt szeretnék, ha a
számítógépasztal az íróasztallal azonos magasságú, összeillő lenne. A mérleget az ÁNTSZ
kéri.
Az óvoda konyhájának felújítása folyamatos. Az eszköz elhasználódtak, az óvoda vezetője az
ÁNTSZ jelzése alapján leadta, hogy mire lenne szükség. Csak a két nagykonyhai hűtő
beszerzési ára bruttó 409.500 Ft.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az eszközök beszerzésére bruttó 1 millió forint forrást
biztosítani szíveskedjék.
Horváth József képviselő:
Javasolja, hogy az óvoda eszközeinek beszerzésére 1.500.000.-Ft-ot szavazzon meg a
képviselő-testület.
Alpek János alpolgármester:
Javasolja, hogy most egy millió forintot adjanak, de ha a beszerzési ár meghaladja, akkor
tartalékba tegyenek 500.000.-Ft-ot, amit még felhasználhatnak.
Horváth József képviselő:
Így nem lehet határozatot hozni.
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Méhes Lajosné polgármester:
Az iskola könyvtárába nagyon elhasználódott a parketta. Azt felcsiszoltatni már nem lenne
értelme. A könyvtár helyiségének aljzatbetonozása és burkolása bruttó 500 ezer forintot
igényelne.
Alpek János alpolgármester:
Javasolja, hogy az iskola könyvtárának a padlóburkolatára 500.000.-Ft-ot szavazzon meg a
képviselő- testület.
Méhes Lajosné polgármester:
Az elhangzott képviselői javaslatoknak megfelelően ismerteti határozati javaslatait, kéri a
képviselőket, hogy a források biztosításáról külön-külön határozatban döntsenek.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
120/2010. (VIII. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a) a háziorvosi alapellátást biztosító rendelőkben (7011 Alap, Vörösmarty u. 2.)
szükséges eszközök beszerzésére bruttó egymillió forintot,
b) az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde konyháján (7011 Alap, Vörösmarty
u. 7.) elhasználódott eszközök cseréjére, pótlására bruttó egymillió forintot
az Önkormányzat 2010. évi költségvetése pénzmaradványának terhére biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a szükséges
eszközök megrendeléséről, beszerzéséről gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
121/2010. (VIII. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alap község Önkormányzat
tulajdonában lévő Alap, Béke utca 12. szám alatti általános iskola ingatlanban található
könyvtár helyiségének aljzat betonozására és burkolására az Önkormányzat 2010. évi
költségvetése pénzmaradványának terhére bruttó ötszázezer forintot biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert szerződéskötésre, a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.
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Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szolgálati lakás orvosi rendelővé történő
átalakítása kapcsán a többi egészségügyi ellátást biztosító helyiségekben is indokoltak kisebb
felújítások, amelyek szükségszerűek. Ezek a felújítások a költségvetésben biztosított
előirányzaton belül előirányzat átcsoportosítással megoldhatóak. Ennek keretében sor kerül II.
körzet háziorvosi rendelőjének, dr. Szabó Ingrid háziorvos rendelője aljzatbetonozására és
lapozására, ugyanezen rendelőben valamint a fogorvosi rendelőben és a védő helyiségében 11 ablak beépítésére, mely homlokzatváltozást nem érint, 3 darab redőny beépítésre. Szükséges
továbbá a fogorvosi rendelő ajtójának cseréje, miután annyira elhasználódott, hogy alig
csukható. Megtörténik továbbá 2 darab ajtó hangszigetelése. Ezen munkálatok elvégzésének
bekerülési költsége összesen bruttó 528.750 forint.
Az elfogadott költségvetés terhére megoldható az óvoda épületében (konyha, kiszolgáló
helyiségek, étkező) 50 darab lámpatest cseréje, melynek bekerülési költsége 584.600 forint.
Elhangzottak alapján ismerteti határozati javaslatát, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
122/2010. (VIII. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette az egészségügyi
ellátást biztosító helyiségekben indokolt felújításokról elhangzott tájékoztatást.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a II. háziorvosi körzet rendelőjének
aljzatbetonozása és lapozása, ugyanezen rendelő valamint a fogorvosi rendelő és a védő
helyiségében lévő ablakok cseréje, három darab redőny elhelyezése, fogorvosi rendelő
bejárati ajtajának cseréje továbbá két darab ajtó hangszigetelése összesen bruttó
528.750 forint összegben az Önkormányzat 2010. évi költségvetése felújítás
előirányzatán belüli előirányzat átcsoportosításával megvalósításra kerüljön.

d) Polgármester szabadsága
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Méhes Lajosné 2010. évi szabadsága összesen 39
nap. Eddig igénybe vett szabadság 19 nap, augusztus-szeptember hónapokban (augusztus 13.,
16-19., szeptember 24., 27-30 napokon) igénybe kíván venni a Polgármester Asszony további
10 napot. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a polgármester eddig igénybe vett szabadságának
tudomásul vételéről valamint az augusztus-szeptember hónapokban igénybe venni tervezett
szabadság jóváhagyásáról határozatban döntsön.
A Képviselő-testület az elhangzott tájékoztatást követően a Polgármester döntéshozatalból
történő kizárásáról egyhangúan 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alap Község Önkormányzat
123/2010. (VIII. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Méhes Lajosné polgármestert a
személyét érintő ügy – szabadságának tudomásul vétele és jóváhagyása döntéshozatalból az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2008.
(X. 31.) önkormányzati rendelete 33. §-a alapján kizárja.

A Képviselő-testület a polgármester szabadságát érintően – 7 igen szavazattal, 1 kizárás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
124/2010. (VIII. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Méhes Lajosné
polgármester 2010. évi szabadsága 39 nap, melyből 2010. augusztus 12-éig igénybe vett
19 napot. A Képviselő-testület, mint munkáltató jóváhagyja, hogy 2010. augusztus 13.,
16-19., szeptember 24., 27-30 napokon Méhes Lajosné polgármester 10 nap szabadságot
igénybe vegyen.

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.40 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Erős Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Salamon Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

