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JEGYZŐKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2010. NOVEMBER 12-ÉN TARTOTT SOROS NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Napirendi pontok:
1.) Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Ferencz Kornél Vertikál Zrt.
2.) Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Zsigmond Attiláné szociális főtanácsos
3.) Ellenőrzési jelentés elfogadása, 2011. évi belső ellenőrzési terv
jóváhagyása
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
4.) Önkormányzati képviselők tiszteletdíja
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző
5.) Egyebek, bejelentések
Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló 10/2009. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a
tiszteletdíjakról
159/2010. (XI. 12.) számú határozat: 22/2010. (II. 15.) számú határozattal elfogadott Közfoglalkoztatási Terv
módosítása
160/2010. (XI. 12.) számú határozat: Ellenőrzési Jelentésben foglaltak tudomásul vétele
161/2010. (XI. 12.) számú határozat: 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
162/2010. (XI. 12.) számú határozat: Fel nem vett juttatások összegéről döntés (tiszteletdíjak,
költségátalányok)
163/2010. (XI. 12.) számú határozat: Önkormányzat éves beszámolójának felülvizsgálatára megbízás
164/2010. (XI. 12.) számú határozat: Önkormányzat honlapjának üzemeltetése
165/2010. (XI. 12.) számú határozat: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulásban történő helyettesítésre
meghatalmazás
166/2010. (XI. 12.) számú határozat: Polgármester kizárása döntéshozatalból
167/2010. (XI. 12.) számú határozat: Polgármester szabadságának engedélyezése
168/2010. (XI. 12.) számú határozat: Karácsonyi rendezvénysorozat lebonyolítására forrás biztosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 12-én 17.00
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme
Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester
Bölcskei Jenőné
Salamon Lajos
Suplicz Attila
Zuppon Andrea települési képviselők
Tanácskozási joggal jelen van:
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Igazoltan távollévő:
Erős Gábor települési képviselő
Meghívott jelenlévők:
Szűcs Attila Vertikál Zrt. munkatársa
Locskai István Vertikál Zrt. munkatársa
Zsigmond Attiláné szociális főtanácsos
Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselő-testület 6
tagja jelen van, az ülést megnyitom.
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül a Képviselő-testület Zuppon
Andrea képviselőt és Salamon Lajos települési képviselőt válassza meg.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a testületi ülésről
készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Zuppon Andrea és Salamon Lajos települési képviselőt megválasztotta.
Javasolom, hogy a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv vezetőjének a Képviselő-testület
Kisariné Lukács Györgyit fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a testületi ülésről
készülő jegyzőkönyv vezetőjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta.
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a nyilvános testületi ülés napirendi pontjait a
kiküldött meghívóval azonos tartalommal fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
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Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános testületi
ülés napirendi pontjait egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –
testületi ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1.) Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Ferencz Kornél Vertikál Zrt.
2.) Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Zsigmond Attiláné szociális főtanácsos
3.) Ellenőrzési jelentés elfogadása, 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
4.) Önkormányzati képviselők tiszteletdíja
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
5.) Egyebek, bejelentések

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI
DÍJ MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Ferencz Kornél Vertikál Zrt.
Méhes Lajosné polgármester:
Alap Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásra 2012.
január 1-jéig van közszolgáltatási szerződése a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató
Zrt.-vel. A szolgáltató az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően megküldte előterjesztését a
Képviselő-testület számára a következő évi hulladékszállítási díjakat érintően, melyet a
képviselők a meghívóval együtt megkaptak. A napirendi ponthoz küldött előterjesztés
tartalmazza még a rendelettervezetet, melybe a szolgáltató által ajánlott szolgáltatási díjak
kerültek beépítésére.
Felkérem a szolgáltató jelenlévő képviselőjét, Szűcs Attilát, hogy esetleges szóbeli
kiegészítését tegye meg.
Szűcs Attila Vertikál Zrt. munkatársa:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. 2011. évben a hulladékgazdálkodásról szóló törvény
változni fog. Kötelezővé teszik a szelektív hulladék gyűjtését, szállítását. Kérdésként
fogalmazódik meg, hogy mennyi türelmi időt ad majd a törvényalkotó a szelektív gyűjtés
bevezetését illetően.
Próba szinten már több településen működik a szelektív hulladékgyűjtés, a PET palack, a
papír, és az elektromos hulladék külön gyűjtése. Jó és rossz tapasztalatok egyaránt vannak.
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Méhes Lajosné polgármester:
Örömmel vettem, hogy Alap Községben is bevezetésre került az a szolgáltatás. Az embereket
is meg kell változtatni, hogy külön gyűjtsék össze a szemetet. A hulladékszigeteknél is
mindenféle szemét megtalálható.
A komposztálásé lesz a jövő.
Köszönöm a Vertikál Zrt. dolgozóinak a munkát, minden esetlegesen felmerülő problémára
megoldást próbálnak találni.
Szűcs Attila Vertikál Zrt munkatársa:
A díjszámítással kapcsolatban az elvitt szelektív hulladékot is beleszámolják a költségekbe.
Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testület új tagjait, hogy kedvezményes ürítés is van a településen.
Jelenleg 121 fő részesül kedvezményben. Vonatkozó rendelet szerint:
Települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatási díjkedvezményében részesülhet:
a) az a háztartás, amelynek valamennyi nagykorú tagja – tárgyévet megelőző év
december 31-éig – 50. életévét betöltő személy és a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át,
b) az a – tárgyévet megelőző év december 31-éig – 62. életévét betöltő egyedül élő
személy, akinek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át,
c) a – tárgyévet megelőző év december 31-éig – 70. életévét betöltő egyedül élő
személy, illetőleg a – tárgyévet megelőző év december 31-éig – 70. életévet betöltő
házas- vagy élettársak.
A díjkedvezmény megállapítása a rendelet mellékletét képező formanyomtatvány
benyújtásával kérhető. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat.
Bölcskei Jenőné képviselő:
A kiküldött anyagban 5%-os az áremelés. Lehetne-e 4% -ra lealkudni?
Szűcs Attila Vertikál Zrt. munkatársa:
A saját ágazatunkat nem tudjuk fenntartani, ha a 4%-os emelést megengedjük. Az inflációt
sem éri el az összeg. A törvény nem is ad erre mozgásteret. Az EU alapján lettek kiszámolva
az összegek. Így is a kintlévőségek óriásiak. Jelenleg az településen ahol a Vertikál Zrt.
szállítja a szemetet 66 millió forint. Banki hitelből tudja a vállalat megoldani a finanszírozást.
A bank előre fizet, és ha a lakosság kifizette, akkor visszafizetjük a banknak.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
A 2010.–es évben 328.-Ft+Áfa volt, és a 2011-es évben 16.- Ft-tal nőne a szemétdíj szállítás
alkalmanként.
Nagyon relatív, korrektnek találom az emelést. Elfogadható.
Zuppon Andrea képviselő:
A szelektív hulladék elszállításakor bármennyit ki lehet rakni?
Szűcs Attila Vertikál Zrt. munkatársa:
Igen, bármennyi szelektív hulladékot ki lehet rakni az ingatlanok elé.
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Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem aki a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatási díjról szóló 10/2009. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításával
előterjesztés szerint egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló
10/2009. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2.)

ÖNKORMÁNYZAT

KÖZFOGLALKOZTATÁSI

TERVÉNEK

MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Zsigmond Attiláné szociális főtanácsos

Méhes Lajosné polgármester:
Az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása tekintetében készített
előterjesztés és tervezet felvázolja a terv készítésének és módosításának indokait. Az anyagot
a képviselők a meghívóval együtt megkapták. A Regionális Munkaügyi Központ egyetértő
véleményét továbbította. Megkérdezem a tanácskozási joggal jelenlévő kolléganőt kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni az elkészített anyaghoz? Kérem a képviselőket esetleges kérdéseiket
tegyék fel.
Zsigmond Attiláné szociális főtanácsos:
Ma kaptam meg munkaügyi központtól azt a tájékoztatást, hogy a 2011-es évben nem lesz
„Út a munkához” program. A közfoglalkoztatás teljesen meg fog változni. Be akarják vonni a
közfoglalkoztatásba a vállalkozókat is, négy órás időtartalmú munkaidőt szeretnének.
Salamon Lajos képviselő:
A vállalkozóknál lévő munkavállalókat is a munkaügyi központ közvetíti ki határozott időre?
Zsigmond Attiláné szociális főtanácsos:
Most is működött ez is, de a bürokrácia miatt nagy adminisztrációval jár, és a vállalkozók
nem igen éltek a lehetőséggel. Talán könnyebb lesz az elérhetőség a foglalkoztatás terén. Még
csak a körvonalakat lehet ismerni, hogy milyen formában lesz, azt még nem lehet tudni.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Tehát a most hozott határozat ½-1 hónapig fog érvényben lenni.
Zsigmond Attiláné szociális főtanácsos:
Tulajdonképpen a jogszabály előírja kötelezően a módosítást.
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Méhes Lajosné polgármester:
A közfoglalkoztatásban résztvevő emberek bérének 95%-át az állam adja, mely nem igazán
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A RÁT-on lévő embereket kötelező volt foglalkoztatni.
Az előterjesztés határozati javaslatot tartalmaz, aki annak tartalmával egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
159/2010. (XI. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2010. (II. 15.) számú határozatával
elfogadott Közfoglalkoztatási Tervet előterjesztés szerinti tartalommal módosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Terv módosítása tekintetében a további
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

3.) ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELFOGADÁSA, 2011. ÉVI BELSŐ
ELLENŐRZÉSI TERV JÓVÁHAGYÁSA
Előterjesztő: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

Méhes Lajosné polgármester:
A Körjegyző Asszony a napirendi pont keretében előterjesztését elkészítette, melyet a
képviselők a meghívóval együtt megkaptak. Az előterjesztés két határozati javaslatot
tartalmaz, a testületnek két döntést kell hoznia.
2010. évben a függetlenített belső ellenőrzési feladatokat a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulással kötött megállapodás alapján a Szántó és Társa Szolgáltató Bt. (9700 Szombathely,
Százhold u. 27.) látta el, amihez az állam normatívát ad.
Alap Község Önkormányzatánál a 2010. évi ellenőrzés az Önkormányzat normatíva
igénylésének és elszámolásának vizsgálatára terjed ki a Körjegyzőség valamint az Alapi
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési szerveket vizsgálva.
Kérdezem a Körjegyző Asszonyt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Az ellenőrzési jelentés nem határozott meg javaslatot, hiányosságot ezért nem kell készíteni
intézkedési tervet. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a
felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A hivatkozott jogszabály alapján a helyi
önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet kell készíteni.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincsen, kérem aki az Ellenőrzési jelentés tudomásulvétele
tekintetében előterjesztett határozati javaslattal a leírtak szerint egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.

7
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
160/2010. (XI. 12.) számú határozata
Alap község Önkormányzata Képviselő-testülete „Alap Község Önkormányzat
normatíva igénylésének és elszámolásának vizsgálatáról” címet viselő Ellenőrzési
Jelentésben foglaltakat tudomásul vette, a vizsgálat eredményeként javaslatok
megfogalmazására, intézkedési terv összeállítására nem került sor.
A Képviselő-testület felhatalmazza Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt, hogy a
határozat egy példányát a Sárbogárdi Többcélú Társulás Kistérségi Irodája továbbá a
vizsgálatot vezető belső ellenőr részére továbbítsa.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: 2010. november 30.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem, hogy aki az Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési terve tekintetében előterjesztett
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
161/2010. (XI. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alap Község Önkormányzat 2011. évi
ellenőrzési tervét előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Körjegyzőt, hogy az elfogadott ellenőrzési terv egy
példányát a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája valamint a
belső ellenőrzési vezető részére küldje meg.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: 2010. november 30.

4.) ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

Méhes Lajosné polgármester:
A Körjegyző Asszony elkészítette a napirendi pont keretében előterjesztését és a
rendelettervezetet, kérem, hogy a továbbiakat a képviselőkkel ismertesse.
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Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Alakuló ülésen elhangzott, hogy a települési képviselők a tiszteletdíjukról, az alpolgármester
úr a részére megállapított tiszteletdíjról és költségátalányról, a polgármester asszony a részére
megállapított költségátalányról le kíván mondani, ezeket az összegeket nem kívánják
felvenni. Amennyiben ezen nyilatkozatokat az érintettek megteszik, az e tekintetben
megmaradt összeg (787.882 Ft november 31-ig, miután a decemberi bérjellegű kiadások már
a 2011-es költségvetési évet terhelik) 2010. évi költségvetésben történő megjelenítéséről kell
döntést hoznia a képviselő-testületnek, hiszen ez a pénztömeg az önkormányzati
költségvetésben nem eredményez pénzmozgást, azt a továbbiakban nem a személyi és
munkaadókat terhelő járulék előirányzat között kell megjeleníteni.
A Polgármester Asszony esetében - miután részére a tervezettnél magasabb összegű illetmény
került megállapításra – a költségátalányról történő lemondás fedezetet biztosít a
többletkiadásokra, bérére és járulékára.
Amennyiben még ebben az évben a képviselő-testület úgy dönt, hogy ezt az összeget
valamilyen célra felhasználja, akkor ezen pénzösszeg céltartalékba helyezéséről kellene
dönteni. Amennyiben a pénzösszeget az idei évben a képviselő-testület már nem kívánja
felhasználni, annak összege a pénzmaradvány összegét emelheti meg.
Elsőként a Képviselő-testületnek az előterjesztett rendelettervezet elfogadásáról kellene
döntést hoznia, majd nyilatkozni a tiszteletdíjak lemondása tekintetében, melyet követően
határozatban kell dönteni a megmaradt pénzösszeg további sorsáról.
A civil szervezetek támogatása tekintetében javasolt helyi rendeletben szabályozni a
támogatás formáját, esetlegesen pályázati rendszerrel, mely a különböző ellenőrző szervek
elvárásainak is megfelel.
Zuppon Andrea képviselő:
Jó elgondolás, a civil szervezeteket érintően, hiszen az elszámolásnál volt, aki egy oldalban
elintézte, voltak, akik még költségvetést is csatoltak a beszámolójukhoz.
Méhes Lajosné polgármester:
Pályázati rendszer kidolgozását a Körjegyző Asszony a következő ülésre elkészíti, melyről a
testület majd rendelet formájában döntést tud hozni.
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, az elhangzottak alapján kérem a
képviselőket, aki az előterjesztett rendelettervezet tartalmával egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
a tiszteletdíjakról
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A rendelet elfogadását követően a képviselő-testület tagjai a polgármester és az
alpolgármester a lemondó nyilatkozatot írásban elkészítik, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
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Méhes Lajosné polgármester:
Köszönöm valamennyi képviselőnek, alpolgármester úrnak, hogy a nyilatkozatát megtette.
Magam is nyilatkoztam a költségátalány összegéről történő lemondásról.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy levélben keresett meg Vargha Tamás Úr, a Megyei
Közgyűlés Elnöke, melyben tájékoztatott arról, hogy Fejér Megye Közgyűlésének tagjai a
Fidesz-frakció kezdeményezésére, együttérzésük és támogatásuk jeleként, fejenként 25 ezer
forintot ajánlottak fel az iszapkatasztrófa károsultjainak megsegítésére. Kéri, hogy lehetőség
szerint a mi Képviselő-testületünk is csatlakozzon a Fejér Megyei Közgyűlés
kezdeményezéséhez. Felajánlásainkat a Fejér Megyei Önkormányzat a vörösiszap
károsultjaiért elnevezésű számlaszámon tehetjük meg. Kérem a képviselők hozzászólását.
Suplicz Attila képviselő:
Közösen segíthetünk, - az elkülönített céltartalékban - a fel nem vett tiszteletdíjból 70 ezer
forintot adhatnánk.
Méhes Lajosné polgármester:
Köszönöm a javaslatot, amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, a tiszteletdíjakról,
költségátalányokról történő lemondásokat követően ismertetem határozati javaslatomat:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési képviselők, az alpolgármester
és a polgármester fel nem vett juttatásai tekintetében az alábbi döntést hozta:
I.
Alap Község Önkormányzat települési képviselői nyilatkoztak arról, hogy a
részükre önkormányzati rendeletben megállapított tiszteletdíj összegéről 2010.
október 3. naptól lemondanak.
II.
Alap Község Önkormányzatának alpolgármestere Dr. Gubik Zoltán nyilatkozott
arról, hogy a részére megállapított képviselői tiszteletdíj összegéről jogosultsága
időpontjától, az alpolgármesteri tiszteletdíj valamint költségátalány összegéről
2010. október 13. naptól le kíván mondani.
III.
Fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzőt, hogy az e tekintetben járó pénzösszeg pénzmaradványban, illetve 70
ezer forint összeg vörösiszap katasztrófa károsultjainak támogatása céljára
céltartalékként történő megjelenítéséről az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésében gondoskodjon.
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a lemondással érintett
tiszteletdíjaknak és költségátalánynak megfelelő pénzösszeget céltartalékként kell
tervezni.
IV.
Alap Község Önkormányzatának Polgármestere, Méhes Lajosné nyilatkozott arról,
hogy a részére megállapított költségátalány összegéről 2010. október 3. napjától
lemond, azt felvenni nem kívánja. A lemondással érintett pénzösszeg fedezetet
biztosít a tervezettnél magasabb összegű illetmény többletkiadására. A Képviselőtestület felhatalmazza Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt, hogy az
előirányzat módosításáról az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében
gondoskodjon. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a lemondással
érintett költségátalánynak megfelelő pénzösszeget céltartalékként kell tervezni.
V.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a
céltartalékba elkülönített 70.000 Ft összeg átutalásáról a Fejér Megyei
Önkormányzat a vörösiszap károsultjaiért elnevezésű számla számra – 1040088949564957-48561038 – gondoskodjon.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. évi költségvetés következő módosításának időpontja,
2011. évi költségvetés összeállításának időpontja,
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átutalásra: 2010. december 15.
Kérem a képviselőket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
162/2010. (XI. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési képviselők, az
alpolgármester és a polgármester fel nem vett juttatásai tekintetében az alábbi döntést
hozta:
I. Alap Község Önkormányzat települési képviselői nyilatkoztak arról, hogy a
részükre önkormányzati rendeletben megállapított tiszteletdíj összegéről 2010.
október 3. naptól lemondanak.
II. Alap Község Önkormányzatának alpolgármestere Dr. Gubik Zoltán nyilatkozott
arról, hogy a részére megállapított képviselői tiszteletdíj összegéről jogosultsága
időpontjától, az alpolgármesteri tiszteletdíj valamint költségátalány összegéről
2010. október 13. naptól le kíván mondani.
III. Fentiek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzőt, hogy az e tekintetben járó pénzösszeg pénzmaradványban, illetve 70
ezer forint összeg vörösiszap katasztrófa károsultjainak támogatása céljára
céltartalékként történő megjelenítéséről az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésében gondoskodjon.
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a lemondással érintett
tiszteletdíjaknak és költségátalánynak megfelelő pénzösszeget céltartalékként kell
tervezni.
IV. Alap Község Önkormányzatának Polgármestere, Méhes Lajosné nyilatkozott
arról, hogy a részére megállapított költségátalány összegéről 2010. október 3.
napjától lemond, azt felvenni nem kívánja. A lemondással érintett pénzösszeg
fedezetet biztosít a tervezettnél magasabb összegű illetmény többletkiadására. A
Képviselő-testület felhatalmazza Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzőt, hogy
az előirányzat módosításáról az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében
gondoskodjon. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a lemondással
érintett költségátalánynak megfelelő pénzösszeget céltartalékként kell tervezni.
V. A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a
céltartalékba elkülönített 70.000 Ft összeg átutalásáról a Fejér Megyei
Önkormányzat a vörösiszap károsultjaiért elnevezésű számla számra – 1040088949564957-48561038 – gondoskodjon.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. évi költségvetés következő módosításának időpontja,
2011. évi költségvetés összeállításának időpontja,
átutalásra: 2010. december 15.
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5.) EGYEBEK, BEJELENTÉSEK
a) Polgármester tájékoztatója az alakuló ülés óta történt eseményekről
Méhes Lajosné polgármester:
- Október 21-én a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás alakuló ülésére került sor. A
társulás elnökének dr. Sükösd Tamás Sárbogárd Város polgármesterét választotta a 10
település polgármestere. Helyetteseinek Varga Gábor országgyűlési képviselőt, Cece
Nagyközség polgármesterét, és Magyar József Mezőszilas polgármesterét választotta a
Társulási Tanács. Én maradtam, mint oktatási bizottság elnöke, tagjai Tóth József
Nagylók polgármestere, valamint Horváth Ferencné a Sárszentmiklósi Általános
iskola igazgatója.
- Október 22-én az iskolával közös megemlékezést tartottunk a Művelődési házban és a
parkban megemlékezvén a nemzeti ünnepre.
- Október 23-án polgárőrségi akció volt, gyalogosan járőröztek az egyesület tagjai.
- Október 26-án az ATOMIX Kft.–vel az óvoda konyhájának felújítása miatt műszaki
átadásra került sor.
- Az I. számú körzet orvosi rendelőjét is birtokába vehette a háziorvos.
- Október 27-én Sárréti Vizi Társulati ülésen vettem részt. A földek után járó
hozzájárulások változnak.
- Október 30-án volt a Margaréta Nyugdíjas Klub 9. évfordulója. Megtisztelte
jelenlétével az ünnepséget dr. Sükösd Tamás Sárbogárd Város polgármester is.
- Mát több éve pályázaton nyert a falu az élelmiszerbanktól adományt. Az idén is lisztet,
tésztát és kekszet kaptunk, az élelmiszer csomag a kapott szempontok szerint került
kiosztásra.
- A településen virágok kerültek kiültetésre – jómagam és a lakosság jóvoltából - a
buszmegállók környékén.
- November 4-én Rétimajorban 3 kistérség – a sárbogárdi, enyingi és abai kistérség polgármesterei vettek részt Varga Gábor országgyűlési képviselő által kezdeményezett
fórumon. A rendezvényen jelen volt Vargha Tamás, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
is. Cél lenne a jövőben a rendszeres találkozás, az összefogás erősítése a déli térség
előrébb haladása érdekében.
- November 5-én veszélytelenítették az általános iskola udvarán lévő fákat. Az előző
képviselő-testület határozata alapján történt a munkavégzés.
- November 16-án megrendezésre került a Búcsúi bál, amit az Alapi Sport Egyesület
rendezett meg.
- November 7-én rendben lezajlott a Búcsú is. A közterület használatért 100 ezer forint
körül jött be.
- Holnap délután 2 órakor ismét sportrendezvény lesz.
- A romos házak felszámolása folyamatban van.
- A közmeghallgatás megtartására december 15-én kerülne sor.
- Az orvosi rendelőnél - a Dózsa György u. 2. szám alatt – megkezdődik hamarosan az
átalakítás. A Sárbogárd Kistérségi Társulás által beadott pályázat, ami az
önkormányzatnak 1.400 ezer forintjába kerül, amiben az akadálymentesítés is meg fog
valósulni.
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b) Ajánlat az Önkormányzat 2010. évi éves beszámolójának felülvizsgálatára
Méhes Lajosné polgármester.
Hosszú évek óta megelégedéssel végzi az Önkormányzat éves beszámolójának
felülvizsgálatát a RADAR Könyvvizsgálói Kft. (Székesfehérvár, József Attila út 21. 3/7.).
Megérkezett a 2010. évi éves beszámoló felülvizsgálatára vonatkozó ajánlata, melynek
összege 270 ezer forint + ÁFA, ami az előző évi összeg, azaz az ajánlat emelést nem
tartalmaz. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat beszámolójának
felülvizsgálatát továbbiakban is ez a gazdasági társaság végezze az ajánlott árért, mely
tekintetben kéri felhatalmazásukat. Ismerteti határozati javaslatát, kéri aki egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
163/2010. (XI. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy Alap Község Önkormányzat 2010. évi éves beszámolójának
felülvizsgálatával a RADAR Könyvvizsgálói Kft-t (székhelye: 8000 Székesfehérvár,
József A. út 21. 3/7., képviselője: Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya ügyvezetőkönyvvizsgáló) bízza meg 270.000 Ft + ÁFA összegért, melynek forrását az
Önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintett értesítse
és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. december 15.

c) Önkormányzat honlapjának üzemeltetése
Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat honlapját a Bribir-Invest Kft.
készítette el 2009. évben. A honlap üzemeltetését azóta a Kft. végzi, amely megküldte
beszámolóját a honlap működéséről, melynek tartalmát felolvasom (jegyzőkönyvhöz
csatolva).
Az üzemeltetés feltételeit az eddigiek szerint vállalnák tovább az eddigi árért. Ismertetem a
szerződés lényeges tartalmi elemeit.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Milyen gyakorisággal van a honlap frissítve? Mikor rakja fel az új anyagot?
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
A szerződésben a hetenkénti frissítés került rögzítésre, a kapcsolat jól működik, rugalmasan
megy a munka. A képviselő-testületi tagoknak mód nyílik a bemutatkozásra. Aki élni szeretne
ezzel a lehetőséggel, az juttassa el az adattartalmat a hivatalba.
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Méhes Lajosné polgármester:
Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy – az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének terhére - Alap Község Önkormányzat www.alap.hu weboldalának 2011.
január hónap 1. naptól 2011. december 31-ig történő üzemeltetésére, frissítésére szerződést
kössön a honlapot elkészítő Bribir-Invest Kft-vel (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Károly
János utca 27., cégjegyzékszáma: 19-09-509395, képviseli: Nagy Péter ügyvezető) 90.000 Ft
+ ÁFA éves összegért. A honlappal kapcsolatban szükséges karbantartási, fejlesztési munkák
elvégzését - egyeztetést követően alkalmanként - 2.990 Ft + ÁFA/óra összegért végzi el a
Bribir-Invest Kft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet
tájékoztassa.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. december 15.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
164/2010. (XI. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy – az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének terhére - Alap
Község Önkormányzat www.alap.hu weboldalának 2011. január hónap 1. naptól 2011.
december 31-ig történő üzemeltetésére, frissítésére – az ismertetett szerződéstervezet
feltételei mellett - szerződést kössön a honlapot elkészítő Bribir-Invest Kft-vel
(székhelye: 8000 Székesfehérvár, Károly János utca 27., cégjegyzékszáma: 19-09-509395,
képviseli: Nagy Péter ügyvezető) 90.000 Ft + ÁFA éves összegért. A honlappal
kapcsolatban szükséges karbantartási, fejlesztési munkák elvégzését - egyeztetést
követően alkalmanként - 2.990 Ft + ÁFA/óra összegért végzi el a Bribir-Invest Kft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet
tájékoztassa.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2010. december 15.

d) Többcélú kistérségi társulás társulási tanács tagjainak helyettesítése
Méhes Lajosné polgármester:
Alap község Önkormányzata a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulásnak tagja. A társulási
tanácsot a társulás tagjainak polgármesteri alkotják. A polgármester helyettesítésének
rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. A helyettesítés rendjét a polgármester
akadályoztatása esetén a képviselő-testületnek kell meghatároznia. Ez azt jelenti, hogy a
polgármestert a tanácsban nem helyettesítheti automatikusan az egyébként más ügyekben
helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott alpolgármester. Akár egyedi, akár
általános meghatalmazást is adhat a képviselő-testület valamely tagjának, vagy az
alpolgármesternek.
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A társulási ülések délelőttönként vannak, azokon minden alkalommal részt veszek, de
esetleges akadályoztatás esetére kérem a képviselő-testületet, hogy hozzon döntést.
Megkérdezem az alpolgármester urat, hogy részt tud-e venni az ülésen, ha szükséges?
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Elvileg igen, tudom a polgármester asszonyt helyettesíteni.
Méhes Lajosné polgármester:
Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete –
hivatkozással „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi
CVII. törvény 5. § (2) bekezdésére – a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulásban történő
helyettesítésre Méhes Lajosné polgármester akadályoztatása esetén meghatalmazza Dr. Gubik
Zoltán alpolgármestert.
Kérem aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
165/2010. (XI. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete – hivatkozással „a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. törvény 5. § (2)
bekezdésére – a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulásban történő helyettesítésre
Méhes Lajosné polgármester akadályoztatása esetén meghatalmazza Dr. Gubik Zoltán
alpolgármestert.

e) Alap Község Díszpolgára kitűntető cím adományozása
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. Az előző Képviselő-testület 119/2010. (VIII.
12.) számú határozatával a döntést elnapolta. Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy a
kiosztott rendeletet tekintsék át, esetleges módosítási javaslataikat a következő ülésig tegyék
meg.

f) Polgármester szabadsága
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Méhes Lajosné 2010. évi szabadsága még 10 nap,
melyet igénybe kíván venni a Polgármester Asszony november 25-26., december 11.,
december 22-23, december 27-31 napokon. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a
polgármester igénybe venni tervezett szabadság jóváhagyásáról határozatban döntsön. Miután
a polgármester Asszony a döntésben érintett, javaslom kizárását a döntéshozatalból.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az mellett
alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
166/2010. (XI. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Méhes Lajosné polgármestert a
személyét érintő ügy – szabadságának jóváhagyása - döntéshozatalból az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelete
33. §-a alapján kizárja.

Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület a polgármester szabadságát érintően – 5 igen szavazattal, 1 kizárás
mellett – az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
167/2010. (XI. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint munkáltató jóváhagyja, hogy
2010. november 25-26., december 11., december 22-23, december 27-31. napokon Méhes
Lajosné polgármester 10 nap szabadságot igénybe vegyen.

g) Karácsonyi rendezvénysorozatok
Méhes Lajosné polgármester:
Az előző évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre kerülnek karácsonyi programok, mely
tartalma az alábbi: november 28-án Adventi gyertyagyújtás a Millenáris Parkban, december
5-én Mikulásvárás, kézműves foglalkozások, táncház a Szedtevette zenekarral, gyerekek
megajándékozása; december 12-én orgonahangverseny a Katolikus Templomban, december
19-én Karácsonyi Gála a Művelődési Házban, ahol fellép az alapi Mezőföld Népi Együttes és
iskolás gyermekeink adnak karácsonyi műsort, közreműködik az Abai Pávakör és
citerazenekar, a Huszics Vendel Kórus Sárbogárdról, Radnai Zoltán és alapi növendékei;
december 21-én Falukarácsony, melynek keretében köszöntés lesz a település több pontján
„Bölcsőcske” – járás, valamint este gyertyagyújtás, közös éneklés, vendéglátás a Millenáris
Parkban. Ezekre a rendezvényekre javaslok forrást jóváhagyni a testületnek, bruttó 200 ezer
forintot.
Ismertetem a határozati javaslatot: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
településen megrendezésre kerülő karácsonyi rendezvénysorozat költségeinek fedezésére
bruttó 200 ezer forint összeget biztosít Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése
tartaléka terhére.
Kérem, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Alap Község Önkormányzat
168/2010. (XI. 12.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településen megrendezésre kerülő
karácsonyi rendezvénysorozat költségeinek fedezésére bruttó 200 ezer forint összeget
biztosít Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése tartaléka terhére.

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.20 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Zuppon Andrea
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

Salamon Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

