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

JEGYZİKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. FEBRUÁR 15-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ
NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL
Napirendi pontok:
1.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı, Pekarek Istvánné
intézményvezetı
2.) Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı
3.) Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésének véleményezése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi elıadó (Cece), Király László
iskolaigazgató, Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezetı
4.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı, Pekarek Istvánné
intézményvezetı
5.) Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
elfogadása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı
6.) „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének
véleményezése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
7.) Alap Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı
8.) Helyi civil szervezetek számára pályázat kiírása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
9.) Étkezési térítési díjak módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csısz Károlyné élelmezésvezetı
10.) Képviselı-testület 2011. évi munkaterve
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
11.) Bejelentések, egyebek
Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl
{folytatás a következı oldalon}
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011. (II. 16.) számú rendelete az étkezési térítési
díjak megállapításáról szóló 2/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2011. (II. 15.) számú határozat: Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetése módosításának elfogadása
9/2011. (II. 15.) számú határozat: Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításának
elfogadása
10/2011. (II. 15.) számú határozat: Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetésének véleményezése
11/2011. (II. 15.) számú határozat: Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésének elfogadása
12/2011. (II. 15.) számú határozat: „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi
költségvetésének véleményezése
13/2011. (II. 15.) számú határozat: Méhes Lajosné polgármester döntéshozatalból kizárása
14/2011. (II. 15.) számú határozat: Méhes Lajosné polgármester 2011. évi cafetéria-juttatás mértékének
elfogadása
15/2011. (II. 15.) számú határozat: Helyi civil szervezetek számára pályázat kiírása
16/2011. (II. 15.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde konyhája által biztosított
étkezések normája elfogadása
17/2011. (II. 15.) számú határozat: Képviselı-testület 2011. évi munkatervének elfogadása
18/2011. (II. 15.) számú határozat: Törvényességi felhívás tartalmának elfogadása, intézkedés
19/2011. (II. 15.) számú határozat: Közbeszerzési terv elfogadása
20/2011. (II. 15.) számú határozat: dr. Szőcs Gábor ügyvéd megbízása közbeszerzési eljárás lebonyolításához
21/2011. (II. 15.) számú határozat: Bíráló Bizottság által megállapított ajánlati felhívás tartalmát tudomásul
vétele
22/2011. (II. 15.) számú határozat: Suplicz Attila képviselı döntéshozatalból kizárása
23/2011. (II. 15.) számú határozat: Suplicz Attila települési képviselı Sárréti Vízi Társulat küldöttgyőlésébe
delegálása
24/2011. (II. 15.) számú határozat: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodás módosításának véleményezése
25/2011. (II. 15.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde nyári zárva tartása
idıtartamának meghatározása

3

JEGYZİKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 15-én 17.00 órai
kezdettel tartott soron következı nyilvános ülésérıl
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme 7011 Alap, Dózsa György utca 31.
Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester
Bölcskei Jenıné
Salamon Lajos
Suplicz Attila
Zuppon Andrea települési képviselık
Tanácskozási joggal jelen van:
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Igazoltan távollévı:
Erıs Gábor települési képviselı
Meghívott jelenlévık:
Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı
Pekarek Istvánné intézményvezetı
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezetı
Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı
Csısz Károlyné élelmezésvezetı
Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésén
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 6
tagja jelen van, az ülést megnyitom. Erıs Gábor képviselı jelezte, hogy munkahelyi
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen.
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület Zuppon
Andrea települési képviselıt és Salamon Lajos települési képviselıt válassza meg.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl
készülı jegyzıkönyv hitelesítıjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Zuppon Andrea és Salamon Lajos települési képviselıt megválasztotta.
Javasolom, hogy a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv vezetıjének a Képviselı-testület
Kisariné Lukács Györgyit fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl
készülı jegyzıkönyv vezetıjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta.
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Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános testületi ülés napirendi pontjait a
kiküldött meghívóval azonos tartalommal fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi
ülés napirendi pontjait egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –
testületi ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta:
Napirendi pontok:
1.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı, Pekarek
Istvánné intézményvezetı
2.) Alap Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı
3.) Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésének véleményezése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi elıadó (Cece), Király László
iskolaigazgató, Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezetı
4.) Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı, Pekarek Istvánné
intézményvezetı
5.) Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
elfogadása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı
6.) „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének
véleményezése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
7.) Alap Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı
8.) Helyi civil szervezetek számára pályázat kiírása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
9.) Étkezési térítési díjak módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csısz Károlyné élelmezésvezetı
10.) Képviselı-testület 2011. évi munkaterve
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
11.) Bejelentések, egyebek
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA
ÓVODAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı, Pekarek
Istvánné intézményvezetı

Méhes Lajosné polgármester:
A napirendi pont keretében a képviselık az elıterjesztést a meghívóval együtt megkapták. Az
elıterjesztés a társult önkormányzatok részére továbbításra került, valamennyi önkormányzat
egyetértı véleményérıl tájékoztatott. A költségvetési szerv vezetıje is egyetértését fejezte ki
az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi módosítását érintıen.
Megkérdezem a napirendi ponthoz tanácskozási joggal meghívottakat, kívánnak-e a szóbeli
kiegészítés lehetıségével élni?
Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı:
Köszönöm, nem.
Pekarek Istvánné intézményvezetı:
Nem, köszönöm.
Képviselıi kérdések, hozzászólások nem hangzottak el.
Méhes Lajosné polgármester:
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az
Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetésének módosítását. Felkérem Salamon Lajost
a bizottság elnökét, hogy a döntést ismertesse.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének
módosítására irányuló elıterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolja.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem aki a napirendi pont keretében tárgyalt
elıterjesztésbe foglalt határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Alap Község Önkormányzat
8/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a
továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2010. évi költségvetése
módosítására irányuló elıterjesztést – a társult önkormányzatok valamint a
költségvetési szerv vezetıjének egyetértı véleménye birtokában - az alábbi
határozatot hozta:
I.

A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetése bevételi elıirányzatának 185.684 ezer forintra, kiadási
elıirányzatának 185.684 ezer forint összegre történı módosítását
elfogadásra javasolja.

II.

A kiadási elıirányzat részét képezı személyi jellegő elıirányzat 85.006
ezer forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 21.782 ezer
forintra, dologi és egyéb folyó kiadási elıirányzat 55.079 ezer forintra,
támogatásértékő mőködési kiadás elıirányzat 12.436 ezer forintra,
szociális juttatás elıirányzat 21 ezer forintra, felhalmozási kiadások
elıirányzat 11.360 ezer forintra történı módosítását elfogadásra javasolja.

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert és a körjegyzıt, hogy az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás költségvetésének Alap Község Önkormányzat
költségvetésében történı megjelenítésérıl rendelettervezet elıkészítésének formájában
gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: azonnal

2.) ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı

Méhes Lajosné polgármester:
Az anyagot a képviselık a meghívóval együtt megkapták. Kérdezem a tanácskozási joggal
jelenlévı kolléganıt, illetıleg a Körjegyzı Asszonyt, kíván-e a szóbeli kiegészítés
lehetıségével élni? Továbbá kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
javaslatát, véleményét.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
Az elıterjesztés a módosítás indokait tartalmazza, esetleges kérdésekre válaszolunk.
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Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására irányuló
elıterjesztést megtárgyalta és a rendeletmódosítást a Képviselı-testületnek elfogadásra
javasolja.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselıket esetleges kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.
Képviselıi kérdések, hozzászólások nem hangzottak el.
Méhes Lajosné polgármester:
A napirendi pont keretében a Képviselı-testületnek rendeletet kell alkotnia, kérem a
képviselıket, aki az elıterjesztett rendelettervezet tartalmával egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló
3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)

3.)
CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA
ÁLTALÁNOS
ISKOLAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉLEMÉNYEZÉSE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kiss Ágnes pénzügyi elıadó (Cece), Király László
iskolaigazgató, Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezetı

Méhes Lajosné polgármester:
Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését Cece Nagyközség
Önkormányzata véleményeztetésre eljuttatta Képviselı-testületünket.
Az iskolai költségvetés bevételi oldalán feltüntetett normatíva csökkenése nem egyértelmő,
tekintettel arra, hogy a normatíva összegében az elızı évihez képest változást a költségvetési
törvény nem tartalmaz, a gyereklétszámban sincs drasztikus csökkenés, valamilyen oknál
fogva a kistérségi normatíva mégis alacsonyabb az elvártnál. Javasolom a Képviselıtestületnek, hogy az elıterjesztést úgy véleményezze, hogy a felmerült kérdésre a gesztor
önkormányzat illetıleg a kistérségi munkaszervezet vezetıje adjon választ, készítsen errıl
elıterjesztést. Kérem a Körjegyzı Asszonyt, hogy ennek megfelelıen fogalmazzon meg a
Képviselı-testület számára határozati javaslatot.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
A Képviselı-testület az iskola 2011. évi költségvetésére elıterjesztett anyaggal kapcsolatban
véleményét megfogalmazhatná az alábbiak szerint: Alap Község Önkormányzata Képviselı-
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testülete megismerte és megtárgyalta Cece- Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai
Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás)
2011. évi költségvetésére irányuló elıterjesztés tartalmát.
Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésérıl alábbi véleményt
alkotja: Cece Nagyközség Önkormányzata az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
költségvetését 177.208 ezer forint kiadási, és 177.208 ezer forint bevételi elıirányzattal
terjesztette elı.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8.
mellékletében rögzített állami támogatások mértékében a 2010. évihez képest csökkenés nem
következett be. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri az Általános Iskolai
Intézményfenntartó Társulás költségvetését készítı Önkormányzatot, hogy készítsen
elıterjesztést a 2011. évi költségvetésben tervezett normatíva csökkenése okának
alátámasztására, különös tekintettel a Többcélú Kistérségtıl átvett normatíva összegére.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás részére átadandó
hozzájárulás összegét 16.433 ezer forint összeggel megjeleníti, tervezi, de kéri annak
alátámasztását, hogy a hozzájárulás összege a társulási megállapodásban rögzített feltételek
szerint került-e megállapításra, különös tekintettel a Többcélú Kistérségi Társulás részérıl
átadott normatív támogatás összegére.
Az elıterjesztés szerint az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetése felújítási elıirányzatokat célonként továbbá felhalmozási kiadásokat
feladatonként nem tartalmaz. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésében általános és céltartalék elıirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását,
valamint ilyen projektekhez történı hozzájárulást az Általános Iskolai Intézményfenntartó
Társulás nem tervez. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulásnak többéves
kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének idıpontjában nincsenek.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69.§. (4) bekezdése alapján a CeceAlap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Cecei
Általános Iskola költségvetési szerv költségvetése a feladatellátást végzı költségvetési szerv
székhelye szerinti önkormányzat, azaz Cece Nagyközség Önkormányzat költségvetésében
szerepel.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Nagyközség
Polgármesterét értesítse, valamint a határozatot küldje meg a Kistérségi Iroda vezetıje részére
is.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
Méhes Lajosné polgármester:
A napirendi pontot keretében érkezett elıterjesztést valamint az ismertetett határozati
javaslatot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésére irányuló elıterjesztést megtárgyalta és az elıbb elhangzott javaslattal
egyetértı vélemény kinyilvánítását javasolja a Képviselı-testületnek.
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Méhes Lajosné polgármester:
A Körjegyzı Asszony által ismertetett, a Pénzügyi Bizottság által javasolt határozati
javaslatot teszem fel szavazásra. Kérem, aki annak tartalmával egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
9/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta CeceAlap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban:
Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás) 2011. évi költségvetésére irányuló
elıterjesztés tartalmát.
Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésérıl alábbi
véleményt alkotja:
I.

Cece Nagyközség Önkormányzata az Általános Iskolai Intézményfenntartó
Társulás költségvetését 177.208 ezer forint kiadási, és 177.208 ezer forint
bevételi elıirányzattal terjesztette elı.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX.
törvény 8. mellékletében rögzített állami támogatások mértékében a 2010.
évihez képest csökkenés nem következett be. Alap Község Önkormányzata
Képviselı-testülete felkéri az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
költségvetését készítı Önkormányzatot, hogy készítsen elıterjesztést a 2011.
évi költségvetésben tervezett normatíva csökkenése okának alátámasztására,
különös tekintettel a Többcélú Kistérségtıl átvett normatíva összegére.

II.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás részére
átadandó hozzájárulás összegét 16.433 ezer forint összeggel megjeleníti,
tervezi, de kéri annak alátámasztását, hogy a hozzájárulás összege a társulási
megállapodásban rögzített feltételek szerint került-e megállapításra, különös
tekintettel a Többcélú Kistérségi Társulás részérıl átadott normatív
támogatás összegére.

III.

Az elıterjesztés szerint az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetése felújítási elıirányzatokat célonként továbbá
felhalmozási kiadásokat feladatonként nem tartalmaz. Az Általános Iskolai
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésében általános és
céltartalék elıirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását,
valamint ilyen projektekhez történı hozzájárulást az Általános Iskolai
Intézményfenntartó Társulás nem tervez. Az Általános Iskolai
Intézményfenntartó Társulásnak többéves kihatással járó feladatai a
költségvetés készítésének idıpontjában nincsenek.

IV.

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

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece
Nagyközség Polgármesterét értesítse, valamint a határozatot küldje meg a
Kistérségi Iroda vezetıje részére is.

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

4.)
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA
ÓVODAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı, Pekarek Istvánné
intézményvezetı

Méhes Lajosné polgármester:
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetését a kolléganık az érintett
önkormányzatokkal, az intézménnyel együttmőködve elkészítették. Az állami normatíva az
idei évben sem fedezi a szükséges kiadásokat, így a költségvetés valamennyi település
részérıl hozzájárulás fizetését tartalmazza. Az elıterjesztéshez csatolt 6. melléklet tartalmazza
az egyes települések hozzájárulásainak összegét. A hozzájárulás csökkenését az egyes
önkormányzatok esetében a gyermeklétszám növekedése eredményezné.
A Társulás 2011. évi költségvetése a társult települések képviselı-testületei részére
megküldésre került, valamennyi önkormányzat egyetértı véleményérıl tájékoztatott. A
költségvetési szerv vezetıje részére is továbbításra került a költségvetés tervezete, aki eltérı
vélemény nem fogalmazott meg. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3)
bekezdésének módosításával a fenntartónak már nem kell beszereznie az intézmény
költségvetésének és módosításának során az alkalmazotti közösség, a nevelıtestület illetıleg a
szülıi szervezetek véleményét.
Szem elıtt a mőködıképességet kell megtartani. Takarékos gazdálkodás a cél, az
intézményekben a nagy fogyasztásokat meg kell nézni, ügyelni kell az intézményvezetıknek
az ésszerő, takarékos gazdálkodásra.
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésére
irányuló elıterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Képviselı-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Elhangzottak alapján kérem a képviselıket, aki az elıterjesztett határozati javaslat tartalmával
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
10/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó
Társulás
(továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2011. évi költségvetésére irányuló
elıterjesztés tartalmát.
Az elıterjesztést elfogadva – a társult önkormányzatok képviselı-testületei, a
költségvetési szerv vezetıjének egyetértı véleménye birtokában - az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésérıl alábbi határozatot hozta:
I.

A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetését
2011. január 1-jei hatállyal 138.636 ezer forint kiadási, és 138.636 ezer forint
bevételi elıirányzattal elfogadja.
A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 71.252 ezer
forinttal, a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatot 19.325 ezer
forinttal, dologi és egyéb folyó kiadás elıirányzatot 48.059 ezer forinttal
jóváhagyja.

II.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetéséhez az önkormányzatok
összesen 53.677 ezer forinttal járulnak hozzá.
Melybıl az egyes települések hozzájárulásainak összege:
Alap Község Önkormányzata
29.628 ezer forint
Cece Község Önkormányzata
9.007 ezer forint
Vajta Község Önkormányzata
7.228 ezer forint
Sáregres Község Önkormányzata
5.283 ezer forint
Alsószentiván Község Önkormányzata
2.531 ezer forint.

III.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése felújítási
elıirányzatokat célonként továbbá felhalmozási kiadásokat feladatonként
nem tartalmaz. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésében általános és céltartalék elıirányzat nem kerül
megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez
történı hozzájárulást az Óvodai Intézményfenntartó Társulás nem tervez. Az
Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak többéves kihatással járó feladatai a
költségvetés készítésének idıpontjában nincsenek.

IV.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69.§. (4) bekezdése
alapján
az
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes
Óvoda-bölcsıde költségvetési szerv költségvetése a feladatellátást végzı
költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község
Önkormányzat költségvetésében szerepel.
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A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert és a körjegyzıt, hogy az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás költségvetésének Alap Község Önkormányzat
költségvetésében történı megjelenítésérıl rendelettervezet elıkészítésének formájában
gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: azonnal

5.) ALAP-ALSÓSZENTIVÁN VÉDİNİI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ
TÁRSULÁS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı

Méhes Lajosné polgármester:
A Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének tervezetét a képviselık
megkapták. A két településen Alapon és Alsószentivánon egy védını látja el
közalkalmazottként a feladatokat. A költségvetés tervezete alapján a települések részérıl nem
szükséges a feladatellátáshoz hozzájárulás, miután a Társadalombiztosítási Alapból átvett
finanszírozás összege elegendı a kiadások fedezésére.
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésére
irányuló elıterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Képviselı-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselıket, aki az elıterjesztésbe foglalt határozati javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
11/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta AlapAlsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2011.
évi költségvetésére irányuló elıterjesztés tartalmát.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – Alsószentiván Község
Önkormányzata Képviselı-testülete elızetesen véleményének birtokában - a Társulás
2011. évi költségvetésérıl az alábbi döntést hozta:
I.

A Képviselı-testület Társulás költségvetését 2011. január 1-jei hatállyal 3.898
ezer forint kiadási, és 3.898 ezer forint bevételi elıirányzattal elfogadja.
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A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 1.974 ezer forinttal,
a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatot 489 ezer forinttal, dologi és
egyéb mőködési célú kiadás elıirányzatot 1.435 ezer forinttal jóváhagyja.
II.

A Társulás költségvetéséhez Alap Község Önkormányzatának valamint
Alsószentiván Község Önkormányzatának hozzájárulás címén éves
költségvetési rendeletükben pénzeszközt nem kell biztosítaniuk.

III.

A Társulás 2011. évi költségvetése felújítási elıirányzatokat célonként
továbbá felhalmozási kiadásokat feladatonként nem tartalmaz. A Társulás
2011. évi költségvetésében általános és céltartalék elıirányzat nem kerül
megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez
történı hozzájárulást a Társulás nem tervez. A Társulásnak többéves
kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének idıpontjában nincsenek.

IV.

Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás költségvetése a
Társulás székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzat
költségvetésében szerepel.

V.

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert és a körjegyzıt, hogy a
Társulás költségvetésének Alap Község Önkormányzat költségvetésében
történı megjelenítésérıl rendelettervezet elıkészítésének formájában
gondoskodjon.

Felelıs: polgármester, körjegyzı
Határidı: 2011. február 15.

6.) „HÁLÓ” DÉL-MEZİFÖLDI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás ülésére elkészült a „Háló” Dél-Mezıföldi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetése, melyet a Szolgálatot alkotó
településeknek véleményezniük kell. Az intézmény ellátja a gyermekjóléti alapszolgáltatás, a
családsegítés, a házi segítségnyújtás, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, az idıskorúak
nappali ellátása, a szociális étkeztetés feladatokat. Alap, Alsószentiván, Cece, Igar,
Mezıszilas, Sáregres, Vajta települések hozták létre a „Háló”-t 2008. évben. Hantos,
Nagylók, Sárbogárd intézményfenntartó társulás útján oldják meg a felsorolt feladatokat. A
megküldött költségvetés szerint a Háló költségvetésében 10.128 ezer forint a tervezett hiány.
Pénzügyi felülvizsgálatot kértek.
Határozati javaslatom az alábbi:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a „Háló” Dél-Mezıföldi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének tervezetét, mellyel
kapcsolatban alábbi véleményét fogalmazza meg:
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének tervezetében feltüntetett hiány
finanszírozására önkormányzati hozzájárulás fizetését vállalni nem tudja, annak fedezete Alap
Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésében nem biztosítható.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Társulási Tanács
felé a hiány finanszírozásának más módját, - így kiadások további csökkentése, elızı évi
pénzmaradvány felhasználása - javasolja.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi
költségvetésére irányuló elıterjesztést megtárgyalta és az ismertetett határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
12/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a „Háló” Dél-Mezıföldi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének tervezetét, mellyel
kapcsolatban alábbi véleményét fogalmazza meg:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetésének tervezetében feltüntetett hiány
finanszírozására önkormányzati hozzájárulás fizetését vállalni nem tudja, annak
fedezete Alap Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésében nem biztosítható.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Társulási
Tanács felé a hiány finanszírozásának más módját, - így kiadások további csökkentése,
elızı évi pénzmaradvány felhasználása - javasolja.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
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7.) ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ELFOGADÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı

Méhes Lajosné polgármester:
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény
rendelkezéseinek figyelembe vételével elkészült az önkormányzat 2011. évi költségvetése.
Alap Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezet tartalmazza a
Körjegyzıség, az Óvodafenntartó Társulás, a Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás
költségvetését. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás részére Alap
Önkormányzatától nyújtott hozzájárulás átadott pénzeszközként jelenik meg a
költségvetésben. A Képviselı-testület tagjai által folytatott elızetes egyeztetések alapján
elhangzottak a költségvetésbe beépítésre kerültek, így például a felhalmozásra tervezett
kiadások, a civil szervezetek részére a költségvetésben 3 millió forint került elkülönítésre,
melyhez pályázat útján juthatnak majd a pályázók. A képviselık lemondott tiszteletdíjának
összege, az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségátalány valamint a polgármesteri
költségátalány lemondott összege tartalékként jelenik meg a költségvetésben, melynek
felhasználásáról a képviselı-testület majd egyedi határozatokkal dönthet. Jó döntést hozott az
elızı Képviselı-testület akkor, amikor az Fı utcai iskolát megszüntette, és egy épületben
tanulhatnak a gyerekek. Ezzel is jelentıs költséget takarít meg az önkormányzat. A 2011. évi
gazdálkodás igen feszített lesz, ügyelni kell a takarékoskodásra, ebben kérem az
intézményvezetık segítségét is. Kérem a képviselıket, hogy a napirendi ponthoz szóljanak
hozzá, esetleges kérdéseiket tegyék fel.
A Pénzügyi Bizottság a költségvetés tervezetét tárgyalta, felkérem az elnököt, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Alap Község Önkormányzat 2011. évi költségvetését a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta azt
elfogadásra javasolja a képviselı-testületeknek.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Együttes ülés keretében döntöttek Alap és Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselıtestületei a tegnapi napon a Körjegyzıség költségvetésének elfogadásáról. A jogszabály által
adott kereteken belül a költségvetési törvényben meghatározott 200 ezer forint összegben
határozták meg a köztisztviselık részére járó cafetéria-juttatás éves keretösszegét.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-a elıírja, hogy a polgármesteri
foglalkoztatási jogviszonyra megfelelıen alkalmazni kell a köztisztviselık jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-át, azaz a cafetéria-juttatást.
A Képviselı-testületnek egyedileg határozatban kell döntenie a polgármester cafetériajuttatásának éves keretösszegérıl, mely nem térhet el az adott hivatalban a köztisztviselık
számára meghatározott keretösszegtıl.
Méhes Lajosné polgármester:
Bejelentem személyes érintettségemet, kérem döntéshozatalból való kizárásomat.
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Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Kérem, hogy aki Méhes Lajosné polgármester asszony személyét érintı cafetéria-juttatás éves
keretösszegének meghatározására vonatkozó döntéshozatalból való kizárásával egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
13/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Méhes Lajosné polgármestert a
személyét érintı cafetéria-juttatás éves keretösszegét meghatározó döntéshozatalból – a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§. (2) bekezdésére
hivatkozással – kizárja.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Méhes
Lajosné fıállású polgármester 2011. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét –
figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati
képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-a, továbbá Alap-Alsószentiván
Községek Körjegyzısége köztisztviselıi részére megállapított cafetéria-juttatás mértékére –
200.000 forintban állapítja meg, melynek fedezetét az Önkormányzat 2011. évi költségvetése
terhére biztosítja.
A cafetéria-juttatás megállapított éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz
kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is.
A polgármester a köztisztviselıkre vonatkozó eljárási részletszabályok alapján igényelheti
cafetéria-juttatását, melyre vonatkozó eljárási szabályokat a jegyzıkönyvhöz csatolt
szabályzat szerint a Képviselı-testület elfogadja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a körjegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: folyamatos
Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az ismertetett határozati javaslatról 5 igen
szavazattal – 1 kizárás mellett - alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
14/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Méhes Lajosné fıállású polgármester
2011. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét – figyelemmel a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-a, továbbá Alap-Alsószentiván Községek
Körjegyzısége köztisztviselıi részére megállapított cafetéria-juttatás mértékére –
200.000 forintban állapítja meg, melynek fedezetét az Önkormányzat 2011. évi
költségvetése terhére biztosítja.
A cafetéria-juttatás megállapított éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz
kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is.
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A polgármester a köztisztviselıkre vonatkozó eljárási részletszabályok alapján
igényelheti cafetéria-juttatását, melyre vonatkozó eljárási szabályokat a jegyzıkönyvhöz
csatolt szabályzat szerint a Képviselı-testület elfogadja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a körjegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: folyamatos
Méhes Lajosné polgármester:
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselıket, aki az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezet tartalmával egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 6 igen egyhangú szavazattal alábbi rendeletet
alkotta:
Alap község Önkormányzat Képviselı-testület
2/2011. (II. 16.) számú rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)

8.) HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselı-testület elfogadta a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló
13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét, melynek 3. § (1) bekezdése szerint a Képviselıtestület a pályázatok benyújtásának határidejérıl éves költségvetésérıl szóló rendeletében
elfogadását követıen dönt. A pályázati kiírásban a pályázatok benyújtásának határidejét úgy
kell meghatározni, hogy az nem lehet kevesebb a pályázat kiírásától számított 30 napnál.
Tekintettel arra, hogy éves költségvetését a Képviselı-testület elfogadta, melyben
meghatározta, hogy a civil szervezetek támogatására 3 millió forintot különít el, javasolom a
képviselıknek, hogy a pályázat kiírása tekintetében is hozzon döntést. Ismertetem határozati
javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2011. évi költségvetésében
biztosított összesen 3 millió forint támogatási keret terhére pályázatot ír ki Alap Község
Önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezı civil szervezetek
részére Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének a civil szervezetek pénzügyi
támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) alapján.
Pályázatot nyújthat be az a bíróság által bejegyzett, legalább egy éve a településen mőködı
civil szervezet, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel
rendelkezik. Pályázatot nyújthat be továbbá a település közigazgatási területén mőködı
egyházi szervezet is.
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A pályázatot a Rendelet 1. mellékletében rögzített Pályázati Adatlapon kell benyújtani,
melyhez csatolni kell a Rendelet 3. § (2) bekezdésében rögzített dokumentumokat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 30. 16.00 óra.
A pályázatokat írásban, 1 példányban Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
címezve kell benyújtani az alábbi címre: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete
7011 Alap, Dózsa György utca 31.
A beérkezett pályázatokat és támogatási kérelmeket a pályázati határidı elteltét követı 30
munkanapon belül a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
véleményezi, és javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illetıleg annak összegére, amelyet
megküld a Képviselı-testület részére.
A Képviselı-testület részére megfogalmazott vélemény kialakítása érdekében a Bizottság
vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a támogatásban részesítendı célkitőzés a köz javát
mennyiben szolgálja, és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.
A Bizottsági vélemény alapján a Képviselı-testület 30 munkanapon belül valamennyi
pályázatot megtárgyal, és döntést hoz annak elbírálásáról, a támogatás összegérıl.
A pályázatok elbírálása során a Képviselı-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás
helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy e mód a pályázó által
megjelölt cél megvalósítására alkalmas.
A pályázat benyújtásával illetıleg annak eredményes elbírálása lévén a pályázó civil szervezet
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról szakmai, tartalmi valamint
pénzügyi beszámolót készít és a támogatásból megvalósított tevékenységérıl szóló
tájékoztató megjelentetéséhez Alap Község honlapján hozzájárul.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázati kiírás
közzétételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. február 28.
Kérem, hogy aki a pályázati kiírás tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
15/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2011. évi költségvetésében biztosított
összesen 3 millió forint támogatási keret terhére pályázatot ír ki Alap Község
Önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezı civil szervezetek
részére Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének a civil szervezetek pénzügyi
támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) alapján.
Pályázatot nyújthat be az a bíróság által bejegyzett, legalább egy éve a településen
mőködı civil szervezet, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett
székhellyel rendelkezik. Pályázatot nyújthat be továbbá a település közigazgatási
területén mőködı egyházi szervezet is.
A pályázatot a Rendelet 1. mellékletében rögzített Pályázati Adatlapon kell benyújtani,
melyhez csatolni kell a Rendelet 3. § (2) bekezdésében rögzített dokumentumokat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 30. 16.00 óra.
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A pályázatokat írásban, 1 példányban Alap Község Önkormányzata Képviselıtestületének címezve kell benyújtani az alábbi címre: Alap Község Önkormányzata
Képviselı-testülete 7011 Alap, Dózsa György utca 31.
A beérkezett pályázatokat és támogatási kérelmeket a pályázati határidı elteltét követı
30 munkanapon belül a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) véleményezi, és javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illetıleg annak
összegére, amelyet megküld a Képviselı-testület részére.
A Képviselı-testület részére megfogalmazott vélemény kialakítása érdekében a Bizottság
vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a támogatásban részesítendı célkitőzés a köz
javát mennyiben szolgálja, és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.
A Bizottsági vélemény alapján a Képviselı-testület 30 munkanapon belül valamennyi
pályázatot megtárgyal, és döntést hoz annak elbírálásáról, a támogatás összegérıl.
A pályázatok elbírálása során a Képviselı-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi
támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy e mód a
pályázó által megjelölt cél megvalósítására alkalmas.
A pályázat benyújtásával illetıleg annak eredményes elbírálása lévén a pályázó civil
szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról szakmai,
tartalmi valamint pénzügyi beszámolót készít és a támogatásból megvalósított
tevékenységérıl szóló tájékoztató megjelentetéséhez Alap Község honlapján hozzájárul.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázati
kiírás közzétételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. február 28.

9.) ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK MÓDOSÍTÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csısz Károlyné élelmezésvezetı

Méhes Lajosné polgármester:
Az Alapi Óvoda élelmezésvezetıje elkészítette a térítési díjak emelésére vonatkozó javaslatát,
melyet a képviselık megkaptak. Egyúttal tájékozódhattak a jelenleg érvényes, 2010. évben
megállapított díjakról is.
A hatályos rendelet tartalmazza a szociális étkeztetés díját is, azonban a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításával ha valamely szociális
szolgáltatás, intézmény esetében a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi
társulás, úgy a társulási megállapodásban kell kijelölni azt az önkormányzatot, amelyik
rendeletet alkot a társulás keretében ellátott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról. Tekintettel arra, hogy a „Háló” a
többcélú társulás által fenntartott szerv, a Társulási Tanács most tárgyalja majd a
megállapodás módosítását, így a vonatkozó rendeletet a jövıben várhatóan még módosítani
kell.
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Kérem, aki a javasolt étkezési normák megállapításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
16/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2011. március 1-jétıl az Alapi Óvoda
és Egységes Óvoda-bölcsıde konyhája által biztosított étkezések normáját az alábbiak
szerint határozza meg:
a) óvodai, bölcsıdei étkezés
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
b) napközi napi háromszori étkezés
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
c) menza (ebéd)
d) szociális alapszolgáltatás keretében biztosított étkeztetés
f) felnıtt, vendég étkezés

277,- Ft
45,- Ft
187,- Ft
45- Ft
365,- Ft
61,- Ft
243,- Ft
61,- Ft
243,- Ft
222,- Ft
248,- Ft

A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintetteket értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. február 28.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem aki rendelettervezettel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap község Önkormányzat Képviselı-testület
3/2011. (II. 16.) számú rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
2/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
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10.) KÉPVISELİ-TESTÜLET 2011. ÉVI MUNKATERVE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A képviselık a napirendi pont tekintetében az elıterjesztést megkapták. Kérem esetleges
javaslataikat, hozzászólásaikat.
Ha kérdés, hozzászólás nincs, kérem aki az elıterjesztésbe foglalt határozati javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
17/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Képviselı-testület 2011. évi
munkatervét megtárgyalta és azt elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

11.) BEJELENTÉSEK, EGYEBEK
a) Polgármester tájékoztatója az elızı ülés óta történt eseményekrıl
Méhes Lajosné polgármester:
Az elızı ülés óta történt eseményekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Képviselıtestületet:
- január 04-én Székesfehérváron voltunk a Körjegyzı Asszonnyal a belvíz, hó helyzettel
kapcsolatos tájékoztatón
- január 05-én polgármesterek találkozóját szerveztük a Soponyán megrendezésre
kerülı három kistérségi találkozóval kapcsolatban
- január 06-án a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
tartott ülést Székesfehérváron, új elnök, alelnök választására került sor
- Rıdner vagyonvédelmi céggel történt megbeszélés
- január 13-án is Székesfehérváron voltunk a Körjegyzı Asszonnyal az Óvodai
Intézményfenntartó Társulást érintı étkeztetési szolgáltatással kapcsolatos
egyeztetésen
- január 14-én kistérségi ülés volt a nappali ellátással kapcsolatban
- január 17-én elızetes képviselı-testületi megbeszélés, egyeztetés volt a 2011. évi
tervekkel kapcsolatban
- január 18-án a Földhivatalban jártunk az árkok leegyeztetése céljából
- január 24-én Soponyán Varga Gábor országgyőlési képviselı kezdeményezésére a
sárbogárdi, abai és enyingi kistérség összefogását célzó zászlóbontás volt, ahol
megköszönöm a képviselı-testületi tagok és valamennyi résztvevı jelenlétét,
segítségét.
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b) Törvényességi felhívás
Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy a Kormányhivatal részérıl törvényességi felhívás
érkezett, melynek oka a Képviselı-testületi ülésrıl készült jegyzıkönyvek késedelmes
felterjesztése, melyet ismertetek (jegyzıkönyvhöz csatolva).
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a
jegyzı az ülést követı tizenöt napon belül köteles megküldeni a jegyzıkönyvet a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenırzéséért felelıs szervnek. A törvényességi felhívás
alapos, a jegyzıkönyvek határidın túli megküldését a jövıben el kell kerülni, függetlenül
attól, hogy számos egyéb határidıs munka is terheli a hivatal dolgozóit. Határozati
javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a Fejér
Megyei Kormányhivatal részérıl a testületi ülésekrıl készült jegyzıkönyvek késedelmes
felterjesztése miatt érkezett törvényességi felhívás tartalmát, melyben foglaltakkal egyetért.
A Képviselı-testület utasítja Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt, hogy „a helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 17. § (2) bekezdése értelmében a
képviselı-testület üléseirıl készülı jegyzıkönyveket az ülést követı tizenöt napon belül
küldje meg a helyi önkormányzatok törvényességi ellenırzéséért felelıs szervnek, Alap
Község Önkormányzata Képviselı-testülete esetében a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a Fejér
Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.
Felelıs jegyzıkönyvek felterjesztéséért: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: üléseket követı 15 nap
Felelıs a döntés megküldéséért: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
Kérem aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
18/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a Fejér Megyei
Kormányhivatal részérıl a testületi ülésekrıl készült jegyzıkönyvek késedelmes
felterjesztése miatt érkezett törvényességi felhívás tartalmát, melyben foglaltakkal
egyetért.
A Képviselı-testület utasítja Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt, hogy „a helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 17. § (2) bekezdése értelmében a
képviselı-testület üléseirıl készülı jegyzıkönyveket az ülést követı tizenöt napon belül
küldje meg a helyi önkormányzatok törvényességi ellenırzéséért felelıs szervnek, Alap
Község
Önkormányzata
Képviselı-testülete
esetében
a
Fejér
Megyei
Kormányhivatalnak.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a
Fejér Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.
Felelıs jegyzıkönyvek felterjesztéséért: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: üléseket követı 15 nap
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Felelıs a döntés megküldéséért: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

c) Közbeszerzési eljárás lebonyolítási étkeztetési szolgáltatás beszerzésére
Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselı-testület az elmúlt évben döntést hozott Közbeszerzési Bizottság létrehozásáról a
cecei, sáregres, vajtai tagóvodák részére lebonyolítandó étkeztetési szolgáltatás beszerzésére
irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása az
értékhatár miatt szükségszerő, ami indokolja a közbeszerzési terv elfogadását.
Jelenlegi ismeretek szerint, tekintve a várható szőkös gazdasági kereteket csak ezt az egy
beszerzést kell a közbeszerzési tervben szerepeltetni. Határozati javaslatom az alábbi:
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete – „a közbeszerzésekrıl” szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 5.§. (1) bekezdése alapján – Alap Község Önkormányzat 2010. évi
közbeszerzési tervét alábbi tartalommal állapítja meg:
I.
1. Ajánlatkérı:
Alap Község Önkormányzata (7011 Alap, Dózsa György utca 31.)
2. Közbeszerzési eljárás tárgya:
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény cecei, sáregresi és vajtai
tagintézményei részére étkeztetési szolgáltatás beszerzése
3. Közbeszerzés jellege illetve kategóriája:
Szolgáltatás megrendelése
4. A közbeszerzés becsült értéke:
bruttó összege: 14.000.000 forint
nettó összege: 11.200.000 forint
5. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdése:
2011. február hó
Alap község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a körjegyzıt, hogy a
Közbeszerzési Terv közzétételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: 2011. február 28.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
19/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – „a közbeszerzésekrıl” szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 5.§. (1) bekezdése alapján – Alap Község Önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési tervét alábbi tartalommal állapítja meg:
I.
1. Ajánlatkérı:
Alap Község Önkormányzata (7011 Alap, Dózsa György utca 31.)
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2. Közbeszerzési eljárás tárgya:
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény cecei, sáregresi és vajtai
tagintézményei részére étkeztetési szolgáltatás beszerzése
3. Közbeszerzés jellege illetve kategóriája:
Szolgáltatás megrendelése
4. A közbeszerzés becsült értéke:
bruttó összege: 14.000.000 forint
nettó összege: 11.200.000 forint
5. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdése:
2011. február hó
Alap község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a körjegyzıt, hogy a
Közbeszerzési Terv közzétételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: 2011. február 28.
Méhes Lajosné polgármester:
A közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében felvettük a kapcsolatot a kistérségi társulásnál
közbeszerzéseket bonyolító hivatalos közbeszerzési tanácsadóval, aki a feladat ellátásra
kötendı szerzıdéstervezetet megküldte, melynek tartalmát ismertetem (jegyzıkönyvhöz
csatolva).
Kérem a Képviselı-testület hozzájárulását a megbízási szerzıdés megkötéséhez.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
20/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény
alsószentiváni, cecei, sáregresi és vajtai tagintézményei részére étkeztetési szolgáltatás
beszerzése tárgyában szerzıdést kössön a Dr. Szücs Gábor Ügyvédi Irodával (8000
Székesfehérvár, Tolnai u. 34. V/24., képviseli: Dr. Szücs Gábor ügyvéd, hivatalos
közbeszerzési tanácsadó) jegyzıkönyvhöz csatolt megbízási szerzıdés szerint. A
Képviselı-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges költségeket az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének terhére biztosítja.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. február 28.
Méhes Lajosné polgármester:
A Közbeszerzési Szabályzat szerint a Bíráló Bizottság tagjai – Salamon Lajos, Bölcskei
Jenıné, Zuppon Andrea – megállapították a közbeszerzésre vonatkozó ajánlati, részvételi
felhívás tartalmát, meghatározták az elbírálás szempontjait, melyet ismertetek. Kérem a
Képviselı-testületet, hogy a bizottság által megállapított ajánlati felhívás tartalmát vegye
tudomásul.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
21/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde intézmény cecei, sáregresi és vajtai tagintézményei részére étkeztetési
szolgáltatás beszerzése tárgyában kiírandó – a Bíráló Bizottság által megállapított –
ajánlati felhívás tartalmát tudomásul veszi.

d) Sárréti Vízi Társulat küldöttgyőlésébe küldött delegálása
Méhes Lajosné polgármester:
A Sárréti Vízi Társulat holnapi napon 9 órakor tartja küldöttválasztó győlését Alapon. A
vizitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény szerint az önkormányzat is delegál küldöttet
a vizitársulat küldöttgyőlésébe. Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy Alap Község
Önkormányzata részérıl Suplicz Attila települési képviselıt delegálja küldöttnek. Kérdezem
az érintettet, hogy elfogadja-e a javaslatot?
Suplicz Attila képviselı:
Köszönöm a felkérést, elfogadom a Sárréti Vízi Társulatba történı delegálásomat. Miután a
döntés személyemet érinti, kérem a döntéshozatalból kizárásomat.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem, aki a Sárréti Vízi Társulat küldöttgyőlésébe küldött delegálására irányuló
döntéshozatalból Suplicz Attila képviselı kizárásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
22/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – hivatkozással az önkormányzat
szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 13/2008. (X. 31.) önkormányzati
rendeletének 33. §-ára – Suplicz Attila települési képviselıt a Sárréti Vízi Társulatba
történı küldöttdelegálásra irányuló döntéshozatalból kizárja.
Méhes Lajosné polgármester:
Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
Sárréti Vízi Társulat (7000 Sárbogárd, Árpád út 108.) küldöttgyőlésébe küldöttnek Suplicz
Attila települési képviselıt delegálja.
Utasítja a delegált személyt, hogy a Sárréti Vízi Társulat küldöttgyőlésein vegyen részt és az
önkormányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolja a szavazati jogát.
A Képviselı-testület utasítja a Körjegyzıt, hogy a döntésrıl a Sárréti Vízi Társulat Elnökét
értesítse.
Felelıs: Suplicz Attila települési képviselı, határidı: folyamatos
Nyikosné Katzenberger Erika, határidı: azonnal
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Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5 igen szavazattal – 1 kizárás mellett - az
alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
23/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Sárréti Vízi Társulat (7000
Sárbogárd, Árpád út 108.) küldöttgyőlésébe küldöttnek Suplicz Attila települési
képviselıt delegálja.
Utasítja a delegált személyt, hogy a Sárréti Vízi Társulat küldöttgyőlésein vegyen részt
és az önkormányzat érdekeit figyelembe véve gyakorolja a szavazati jogát.
A Képviselı-testület utasítja a Körjegyzıt, hogy a döntésrıl a Sárréti Vízi Társulat
Elnökét értesítse.
Felelıs: Suplicz Attila települési képviselı, határidı: folyamatos
Nyikosné Katzenberger Erika, határidı értesítésre: azonnal

e) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás módosításának véleményezése
Méhes Lajosné polgármester:
Ismertetem a társulási megállapodás módosításának tervezetét (jegyzıkönyvhöz csatolva).
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány
u. 132.) (a továbbiakban: Társulás) „Társulási Megállapodás módosítását tartalmazó
elıterjesztés megküldése elızetes véleményezésre” tárgyú megkeresés tartalmát megismerte,
melynek tartalmával kapcsolatban alábbi döntést hozta:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulás szervezeti átalakítását, a
Társulási Megállapodás elıterjesztés szerinti módosítását támogatja, egyetértı véleményét
nyilvánítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a Társulás
Projekt Irodáját értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. február 28.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
24/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány u.
132.) (a továbbiakban: Társulás), „Társulási Megállapodás módosítását tartalmazó
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elıterjesztés megküldése elızetes véleményezésre” tárgyú megkeresés tartalmát
megismerte, melynek tartalmával kapcsolatban alábbi döntést hozta:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulás szervezeti átalakítását, a
Társulási Megállapodás elıterjesztés szerinti módosítását támogatja, egyetértı
véleményét nyilvánítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a
Társulás Projekt Irodáját értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. február 28.

f) Óvoda nyári zárva tartása

Méhes Lajosné polgármester:
Ismertetem az óvoda vezetıjének megkeresését (jegyzıkönyvhöz csatolva). Határozati
javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és Egységes
Óvoda-bölcsıde (7011 Alap, Vörösmarty u. 7.) nyári zárva tartásának idıtartamát –
hivatkozással „a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl” szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 2. § (7) bekezdésére – 2011. augusztus 1. naptól 2011. augusztus 31. napig határozza
meg.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az
intézmény vezetıjét tájékoztassa.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
Kérem aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
25/2011. (II. 15.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde (7011 Alap, Vörösmarty u. 7.) nyári zárva tartásának idıtartamát –
hivatkozással „a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl” szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet 2. § (7) bekezdésére – 2011. augusztus 1. naptól 2011. augusztus 31.
napig határozza meg.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az
intézmény vezetıjét tájékoztassa.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
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Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben további bejelentés, hozzászólás nincs megköszönöm a részvételt és az ülést
bezárom. (21.00 óra).

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Salamon Lajos
jegyzıkönyv hitelesítı

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

Zuppon Andrea
jegyzıkönyv hitelesítı

