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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. MÁRCIUS 29-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI
NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL
Napirendi pontok:
1.) Pályázati lehetıségekrıl tájékoztatás (elıkészítés folyamatos, elıterjesztés szóban)
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kállai Éva pályázatíró
2.) Beszámoló Alap község vízmővének 2010. január-december közötti idıszak
üzemeltetési tapasztalatairól, 2011. évi vízdíj megállapítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
3.) Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítására
javaslat
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
4.) Bejelentések, egyebek
Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete az ivóvíz
díjának megállapításáról
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete az étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete helyi
kitüntetés és elismerı cím alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 5/2010. (III. 30.) önkormányzati
rendelete módosításáról
31/2011. (III. 29.) számú határozat: Intézmények infrastrukturális fejlesztésére, felújítására irányuló
pályázat – pályázati dokumentáció elkészítésére forrás biztosítása
32/2011. (III. 29.) számú határozat: Családsegítés feladatokat ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésére,
felújítására benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntés
33/2011. (III. 29.) számú határozat: Nappali rendszerő általános iskolai nevelés, oktatás feladatokat ellátó
intézmény infrastrukturális fejlesztésére, felújítására benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntés
34/2011. (III. 29.) számú határozat: Óvodai nevelés feladatokat ellátó intézmény, az Alapi Óvoda és Egységes
Óvoda-bölcsıde infrastrukturális fejlesztésére, felújítására benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntés
35/2011. (III. 29.) számú határozat: AQUAPLUS Kútfúró, Építı és Termál-energetikai Kft. beszámolójának
elfogadása
36/2011. (III. 29.) számú határozat: Ivóvíz koncessziós díjának emelése
37/2011. (III. 29.) számú határozat: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása VII.
számú módosításának elfogadása
38/2011. (III. 29.) számú határozat: Polgármester felhatalmazása kitüntetı cím adományozásával kapcsolatos
várható költségek tekintetében
39/2011. (III. 29.) számú határozat: Sárréti Vízi Társulat fenntartására, üzemeltetésére vonatkozó
megállapodás megkötésének elutasítása
40/2011. (III. 29.) számú határozat: Étkeztetésre kötött (Cecei Óvoda, Sáregresi Óvoda, Vajtai Óvoda)
szerzıdés meghosszabbítása
41/2011. (III. 29.) számú határozat: Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft. – üzletrész elidegenítése
tárgyában elıvásárlási jogról lemondás
42/2011. (III. 29.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény 2011/2012. nevelési
évre vonatkozó beíratás idıpontjának meghatározása
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JEGYZİKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 29-én 17.00 órai
kezdettel tartott rendkívüli 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:
Kállai Éva pályázatíró
Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános rendkívüli
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 Bölcskei
Jenıné 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 – Bölcskei Jenıné 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.
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános rendkívüli 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 Képviselı-testülete a nyilvános testületi
ülés napirendi pontjait egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –
testületi ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta:
Napirendi pontok:
1.) Pályázati lehetıségekrıl tájékoztatás (elıkészítés folyamatos, elıterjesztés szóban)
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kállai Éva pályázatíró
2.) Beszámoló Alap község vízmővének 2010. január-december közötti idıszak üzemeltetési
tapasztalatairól, 2011. évi vízdíj megállapítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
3.) Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítására javaslat
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
4.) Bejelentések, egyebek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) PÁLYÁZATI LEHETİSÉGEKRİL TÁJÉKOZTATÁS
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Kállai Éva pályázatíró

Méhes Lajosné polgármester:
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011. (III.
9.) BM rendelet tartalma szerint lehetıség nyílik a BM rendeletben rögzített feladatokat ellátó
intézmények infrastrukturális fejlesztésére, felújítására támogatási kérelmet, pályázatot
benyújtani.
Hivatkozott rendelet szerint az óvodai nevelés, a nappali rendszerő általános iskolai nevelés,
oktatás, a szociális étkeztetés, családsegítés feladatokat ellátó intézmények infrastrukturális
fejlesztése, felújítása támogatható.
A pályázatot az intézményi társulás székhely településének vagy a többcélú kistérségi
társulásnak vagy a helyi önkormányzatnak kell benyújtani, függıen attól, hogy ki az adott
feladatot ellátó intézmény fenntartója.
A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás, a támogatás igényelhetı mértéke
maximum a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a, azaz 10% önrészt kell a pályázónak
vállalnia esetünkben, miután településünk szerepel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települések jegyzékérıl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében.
A kistérséget alkotó, illetıleg a társulásokat létrehozó önkormányzatok között megtörténtek
az elızetes egyeztetések, melyek eredményeként az óvodai nevelés tekintetében a pályázati
lehetıséggel Sáregres és Alap települések élnének, a pályázatot ez esetben Alap Község

4
Önkormányzatának,
mint
az
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó Társulás székhelytelepülésének kell benyújtania.
Iskolai feladatok tekintetében az infrastrukturális pályázat lehetıségével Cece és Alap
jelölhetı meg pályázóként, ez esetben azonban a pályázatot Cece Község Önkormányzatának,
mint a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
székhelytelepülésének kell benyújtania.
Az elmúlt testületi ülésen szó esett az egészségügyi komplexum további megvalósításáról. E
pályázat keretein belül lehetséges, hogy a családsegítési feladatoknak is helyet tudjunk
biztosítani az épületben, itt azonban a pályázó a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás,
miután a feladatot a Társulás által fenntartott Háló Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat látja el.
Az elmúlt két hétben kemény munka volt, hogy minden elkészüljön.
Az óvodai pályázatnál a konyhánál a gáz, a villany és a víz szétkötése van tervezve, a padlás
pedig kızetgyapot szigetelést kap. A sáregresi óvodánál látszik, hogy húsz éve nem csináltak
rajta semmit. Lapos teteje van, ami beázik. A nyílászárók is nagyon el vannak öregedve.
Szigetelés nincs, a mosdók régimódiak.
Az általános iskolánál a tavaly beépített nyílászároknál már most észre lehet venni a főtésnél a
takarékosságot. Egy pellet kazán lenne beszerelve, ami egy távhı vezetéken a két különálló
tantermet és a torna szobát főtené. Egy rendszerrıl lehetne főteni mindent.
Az orvosi szolgálati lakásban kialakításra kerülne a családsegítı helyiség.
Megkérem az ülésen jelenlévı Kállai Évát, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
számszaki adatokat és egyéb tudnivalókat ismertesse.
Kállai Éva pályázatíró, dokumentációkészítı:
A képviselık megkapták a táblázatot, ahol a pályázó neve, a fejlesztés célja, a mőszaki
tartalom, a támogathatóság, a támogatás bruttó része, a beruházás (nettó, áfa, bruttó része van
kibontva), saját erı és a támogatás. A támogatás 90%-os és az önrész 10%. A pályázat nem
támogatja a tervezést, a közbeszerzést, a mőszaki ellenırzést és az elıkészítést. Az alapi
iskolánál a tornaszobához vezetı egység még nincs benne, ez megemeli a beruházást, ami 2,5
millió forint.
Az óvoda lebonyolítója Alap Község Önkormányzata, az iskola lebonyolítója, Cece Község
Önkormányzata, a családsegítı lebonyolítója a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás, mint
gesztor intézmények.
Méhes Lajosné polgármester:
A sáregresi és a cecei képviselı-testület döntött már a pályázat benyújtásáról, melyrıl a
polgármesterek értesítettek.
Salamon Lajos képviselı:
Ha a pályázat nem annyi összeget nyer, akkor is meg kell valósítani a projektet?
Kállai Éva pályázatíró, dokumentációkészítı:
A pályázatot tartalmazó rendelet lehetıséget biztosít a mőszaki tartalom csökkentésére,
csökkentett támogatási összeg esetén.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
A pályázatok elıkészítésének díja mindenképpen terheli az önkormányzatokat, errıl is kell
döntést hoznia a testületeknek.
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Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselı-testületnek a napirendi pont keretében több döntést kell hoznia. Elsıként
döntést igényel a pályázatok elıkészítésével kapcsolatban felmerült költségek biztosítása
illetıleg felhatalmazás az ahhoz kapcsolódó szerzıdés megkötésére.
A Társulási Tanács a családsegítés feladatellátást illetıen a pályázat benyújtását támogatta,
azonban az önrész biztosításáról az önkormányzatnak határozatban kell rendelkeznie.
Határozathozatalt igényel az iskolára benyújtott pályázat, illetıleg az óvodára benyújtott
pályázat is.
Ismertetem határozati javaslataimat, kérem a Képviselı-testületet, hogy azok tartalmáról
egymást követıen szavazzunk.
Elsı határozati javaslatom az alábbi:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes
feltételeirıl” szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet szerint meghirdetett felhívásra.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázatot az óvodai nevelés, a nappali
rendszerő általános iskolai nevelés, oktatás, a családsegítés feladatokat ellátó intézmények
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására kívánja benyújtani. A pályázathoz szükséges
dokumentációk (pályázati anyag és annak mellékletét képezı felmérések, tervezıi
költségvetések) elkészítésével a Ro&Ro Mérnökiroda Kft (képviseli: Kállai Éva,
székhelye: Székesfehérvár, Had u.1-3.) bízza meg az alábbi elıkészítési díjért:
a) óvodai nevelés feladatokat ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
támogatást, pályázatot érintıen 200 ezer forint + ÁFA összegért,
b) általános iskolai nevelés, oktatás feladatokat ellátó intézmény infrastrukturális
fejlesztése, felújítása támogatást, pályázatot érintıen 200 ezer forint + ÁFA összegért,
c) családsegítés feladatokat ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
támogatást, pályázatot érintıen 100 ezer forint + ÁFA összegért.
A pályázatokhoz szükséges elıkészítési díjak összegét a Képviselı-testület az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai terhére biztosítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázatok
elıkészítése tekintetében a szerzıdést a jegyzıkönyv mellékletét képezı tartalom szerint
megkösse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
31/2011. (III. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl” szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet szerint
meghirdetett felhívásra.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázatot az óvodai nevelés, a
nappali rendszerő általános iskolai nevelés, oktatás, a családsegítés feladatokat ellátó
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intézmények infrastrukturális fejlesztésére, felújítására kívánja benyújtani. A
pályázathoz szükséges dokumentációk (pályázati anyag és annak mellékletét képezı
felmérések, tervezıi költségvetések) elkészítésével Ro&Ro Mérnökiroda Kft
(képviseli: Kállai Éva, székhelye: Székesfehérvár, Had u.1-3.) bízza meg az alábbi
elıkészítési díjért:
a) óvodai nevelés feladatokat ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
támogatást, pályázatot érintıen 200 ezer forint + ÁFA összegért,
b) általános iskolai nevelés, oktatás feladatokat ellátó intézmény infrastrukturális
fejlesztése, felújítása támogatást, pályázatot érintıen 200 ezer forint + ÁFA
összegért,
c) családsegítés feladatokat ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
támogatást, pályázatot érintıen 100 ezer forint + ÁFA összegért.
A pályázatokhoz szükséges elıkészítési díjak összegét a Képviselı-testület az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai terhére biztosítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázatok
elıkészítése tekintetében a szerzıdést a jegyzıkönyv mellékletét képezı tartalom
szerint megkösse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselı-testületnek döntést kell hoznia a pályázatok megvalósításának szándékáról, az
önrész vállalásáról és egyéb a pályázat által megkívánt feltételek vállalásáról. A Társulási
Tanács támogatta a pályázat benyújtását, azzal, ha a pályázatot terhelı forrást Alap Község
Önkormányzata vállalja.
A kiosztott pályázati anyagtól eltérıen a pályázati adatlapon feltüntetett adatokat kell
megjeleníteni, a különbség az eszközbeszerzés 10%-os eltérésébıl adódik.
Határozati javaslataim az alábbiak:
Családsegítés feladatellátás tekintetében:
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes
feltételeirıl” szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) szerint
meghirdetett felhívásra Alap településen a családsegítés feladatokat ellátó intézmény
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására (7011 Alap, Vörösmarty utca 2.) 9.015.007
forint támogatási igény megjelölésével.
I.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete vállalja, hogy a pályázat
keretében benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 10.838.114 forint
összegben vállalja, melyhez szükséges önerıt, 1.823.107 forintot az
Önkormányzat 2011. évi költségvetése felhalmozási kiadásainak terhére
biztosítja.
II.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a
támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja, a feladatellátási helyet
nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami
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fenntartó részére, kivéve, ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.
III.
A BM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás (7000 Sárbogárd, Hısök tere 2.), mint a családsegítés
feladatokat ellátó Háló Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
fenntartója nyújtja be.
A pályázat Alap településen a családsegítés feladatok biztosításának helyet adó
épület – 7011 Alap, Vörösmarty utca 2. – infrastrukturális fejlesztésére irányul.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges információkat a pályázatot benyújtó Sárbogárdi Többcélú
Társulás részére adja meg.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. április 1.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
32/2011. (III. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl” szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet
(továbbiakban: BM rendelet) szerint meghirdetett felhívásra Alap településen a
családsegítés feladatokat ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésére, felújítására
(7011 Alap, Vörösmarty utca 2.) 9.015.007 forint támogatási igény megjelölésével.
I.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete vállalja, hogy a pályázat
keretében benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 10.838.114 forint
összegben vállalja, melyhez szükséges önerıt, 1.823.107 forintot az
Önkormányzat 2011. évi költségvetése felhalmozási kiadásainak terhére
biztosítja.

II.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a
támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja, a
feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – helyi
önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik
az intézmény fenntartója.

III.

A BM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot a Sárbogárdi
Többcélú Kistérségi Társulás (7000 Sárbogárd, Hısök tere 2.), mint a
családsegítés feladatokat ellátó Háló Dél-mezıföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat fenntartója nyújtja be.
A pályázat Alap településen a családsegítés feladatok biztosításának helyet
adó épület – 7011 Alap, Vörösmarty utca 2. – infrastrukturális
fejlesztésére irányul.
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A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges információkat a pályázatot benyújtó Sárbogárdi Többcélú
Társulás részére adja meg.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. április 1.
Méhes Lajosné polgármester:
Határozati javaslatom az iskolát érintı pályázat tekintetében:
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes
feltételeirıl” szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) szerint
meghirdetett felhívásra Alap településen a nappali rendszerő általános iskolai nevelés,
oktatás feladatokat ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésére, felújítására (7011 Alap,
Béke utca 12.) 7.909.020 forint támogatási igény megjelölésével.
I.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete vállalja, hogy a pályázat
keretében benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 9.350.300 forint
összegben vállalja, melyhez szükséges önerıt, 1.441.280 forintot az
Önkormányzat 2011. évi költségvetése felhalmozási kiadásainak terhére
biztosítja.
II.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a
támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja, a
feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – helyi
önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik
az intézmény fenntartója.
III.
A BM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot a Cece Község
Önkormányzata (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.), mint a Cece-AlapSáregres-Vajta
Általános
Iskolai
Intézményfenntartó
Társulás
gesztortelepülése nyújtja be.
A pályázat Alap településen a nappali rendszerő általános iskolai nevelés,
oktatás biztosításának helyet adó épület – 7011 Alap, Béke utca 12. –
infrastrukturális fejlesztésére irányul.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges információkat a pályázatot benyújtó Cece Község
Önkormányzata részére adja meg.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. április 1.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Alap Község Önkormányzat
33/2011. (III. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl” szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet
(továbbiakban: BM rendelet) szerint meghirdetett felhívásra Alap településen a
nappali rendszerő általános iskolai nevelés, oktatás feladatokat ellátó intézmény
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására (7011 Alap, Béke utca 12.) 7.909.020 forint
támogatási igény megjelölésével.
I.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete vállalja, hogy a pályázat
keretében benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 9.350.300 forint
összegben vállalja, melyhez szükséges önerıt, 1.441.280 forintot az
Önkormányzat 2011. évi költségvetése felhalmozási kiadásainak terhére
biztosítja.

II.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a
támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja, a
feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – helyi
önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik
az intézmény fenntartója.

III.

A BM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot a Cece Község
Önkormányzata (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.), mint a Cece-AlapSáregres-Vajta
Általános
Iskolai
Intézményfenntartó
Társulás
gesztortelepülése nyújtja be.
A pályázat Alap településen a nappali rendszerő általános iskolai nevelés,
oktatás biztosításának helyet adó épület – 7011 Alap, Béke utca 12. –
infrastrukturális fejlesztésére irányul.

A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges információkat a pályázatot benyújtó Cece Község
Önkormányzata részére adja meg.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. április 1.

Méhes Lajosné polgármester:
Határozati javaslatom az óvodákat érintı pályázat tekintetében:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes
feltételeirıl” szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) szerint
meghirdetett felhívásra óvodai nevelés feladatokat ellátó intézmény, az Alapi Óvoda és
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Egységes Óvoda-bölcsıde infrastrukturális fejlesztésére, felújítására 29.970.000 forint
támogatási igény megjelölésével.
I.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete vállalja, hogy a pályázat
keretében benyújtandó pályázati projekt megvalósítását 36.287.500 forint
összegben vállalja, melybıl
a) Alap Község Önkormányzat tulajdonában lévı 7011 Alap,
Vörösmarty utca 7. szám alatti ingatlan infrastrukturális
fejlesztésére benyújtott támogatási igény 8.370.000 forint,
melyhez szükséges önerı, 1.992.500 forint;
b) Sáregres Község Önkormányzat tulajdonában lévı 7014 Sáregres,
Kossuth L. utca 12. szám alatti Sáregresi Tagóvoda ingatlan
infrastrukturális fejlesztésére benyújtott támogatási igény
21.600.000 forint, melyhez szükséges önerı 4.325.000 forint.
II.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület, mint az BM rendelet szerint
pályázat benyújtására jogosult Intézményfenntartó Társulás székhelytelepülése
vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges 10% önrészt 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
A pályázat kedvezı elbírálása esetén Alap Község Önkormányzata és Sáregres
Község Önkormányzata a pályázat megvalósításához szükséges önrész
biztosítása, a tervezett infrastrukturális fejlesztés megvalósítása tekintetében –
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás
létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló megállapodás 6.5 pontjára
hivatkozással – megállapodást kötnek, miután Sáregres Község Önkormányzat
Képviselı-testülete kinyilvánította azon szándékát, hogy a pályázat
megvalósításához szükséges önrészt Sáregres Község Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében vállalja.
III.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a
támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja, a feladatellátási helyet
nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami
fenntartó részére, kivéve, ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.
IV.
Az BM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot Alap-AlsószentivánCece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás székhelytelepülése,
azaz Alap Község Önkormányzat, mint az intézmény székhelytelepülése
nyújtja be.
A pályázat a székhelyintézmény, 7011 Alap, Vörösmarty utca 7. és a Sáregresi
tagintézmény – 7014 Sáregres, Kossuth u. 12. – infrastrukturális fejlesztésére
irányul.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról, fenti nyilatkozatok pályázatban történı megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. április 1.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Alap Község Önkormányzat
34/2011. (III. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
pályázatot kíván benyújtani „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl” szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet
(továbbiakban: BM rendelet) szerint meghirdetett felhívásra óvodai nevelés
feladatokat ellátó intézmény, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására 29.970.000 forint támogatási igény
megjelölésével.
I.

II.

III.

IV.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete vállalja, hogy a
pályázat keretében benyújtandó pályázati projekt megvalósítását
36.287.500 forint összegben vállalja, melybıl
a) Alap Község Önkormányzat tulajdonában lévı 7011 Alap,
Vörösmarty utca 7. szám alatti ingatlan infrastrukturális
fejlesztésére benyújtott támogatási igény 8.370.000 forint,
melyhez szükséges önerı, 1.992.500 forint;
b) Sáregres Község Önkormányzat tulajdonában lévı 7014
Sáregres, Kossuth L. utca 12. szám alatti Sáregresi Tagóvoda
ingatlan infrastrukturális fejlesztésére benyújtott támogatási
igény 21.600.000 forint, melyhez szükséges önerı 4.325.000
forint.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint az BM
rendelet szerint pályázat benyújtására jogosult Intézményfenntartó
Társulás
székhelytelepülése
vállalja,
hogy
a
pályázat
megvalósításához szükséges 10% önrészt 2011. évi költségvetésében
biztosítja.
A pályázat kedvezı elbírálása esetén Alap Község Önkormányzata
és Sáregres Község Önkormányzata a pályázat megvalósításához
szükséges önrész biztosítása, a tervezett infrastrukturális fejlesztés
megvalósítása tekintetében – Alap-Alsószentiván-Cece-SáregresVajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és
mőködtetésérıl szóló megállapodás 6.5 pontjára hivatkozással –
megállapodást kötnek, miután Sáregres Község Önkormányzat
Képviselı-testülete kinyilvánította azon szándékát, hogy a pályázat
megvalósításához
szükséges
önrészt
Sáregres
Község
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében vállalja.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy
a
támogatásból
megvalósuló
beruházást
a
beruházás
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelıen hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és
nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó
részére, kivéve, ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.
Az BM rendeletben meghirdetett felhívásra a pályázatot AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás székhelytelepülése, azaz Alap Község Önkormányzat,
mint az intézmény székhelytelepülése nyújtja be.
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A pályázat a székhelyintézmény, 7011 Alap, Vörösmarty utca 7. és a
Sáregresi tagintézmény – 7014 Sáregres, Kossuth u. 12. –
infrastrukturális fejlesztésére irányul.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásáról, fenti nyilatkozatok pályázatban történı megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. április 1.
Suplicz Attila képviselı:
A családsegítınél a tervrajznál 40 milliós a beruházás. A pályázat 10 millió forint. A kettı
közötti 30 millió forintot - ami nem kis pénz - honnan fogjuk elıteremteni? A
közbeszereztetésnél a 40 milliót kell, vagy csak a 10 milliót kell szerepeltetni?
dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Ami a tervrajzon be van satírozva az lesz csak a pályázat keretében kivitelezve. Megpróbáljuk
kicsinyenként megcsinálni, amíg az erı bírja.
Méhes Lajosné polgármester:
A közbeszerzésnél az adott beruházási összeget kell szerepeltetni, függıen attól, lesz-e más
közbeszerzésköteles tevékenysége az önkormányzatnak.
A beruházás több lépcsıben megvalósítható, a költségvetési keretek függvénye lesz a
megvalósítás.

2.) BESZÁMOLÓ ALAP KÖZSÉG VÍZMŐVÉNEK 2010. JANUÁRDECEMBER
KÖZÖTTI
IDİSZAK
ÜZEMELTETÉSI
TAPASZTALATAIRÓL, 2011. ÉVI VÍZDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Az elıterjesztést a képviselık a meghívóval együtt megkapták. Az elıterjesztés tartalmazza a
szolgáltató beszámolóját az üzemeltetési tapasztalatokról, illetıleg tartalmaz javaslatot a
vízdíj megállapítása tekintetében. A Képviselı-testület 2009. évben emelte meg a koncessziós
díjat 7 Ft/m3 összegrıl 10 Ft/m3 összegre. A koncepciós díjat a szolgáltató az épület
felújításra illetve pályázatra használja fel. Vastalanító építése lenne ajánlott a vízmőnél. Ha
nem használják fel, akkor a szolgáltató visszafizeti a koncessziós díjat az önkormányzatnak.
Az elıterjesztés az ivóvízszolgáltatás díja tekintetében 4,2%-os emelést tartalmaz 10 Ft/m3
koncessziós díj tartása mellett. Az ivóvíz-szolgáltatás közületi és lakossági díja így 271 Ft/m3
összegrıl 283 Ft/m3 összegre módosulna. A víz minısége megfelelı.
Kérem a képviselıket mondják el észrevételeiket a napirendi pont keretében.
Miután kérdés, hozzászólás nincs, ismertetem határozati javaslatomat a beszámoló
elfogadásáról: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az AQUAPLUS Kútfúró,
Építı és Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) „Alap község
vízmővének 2010. január-december közötti idıszak üzemeltetési tapasztalatairól” szóló
beszámolójának tartalmát elfogadta.
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrıl a szolgáltatót értesítse.
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Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. március 31.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
35/2011. (III. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az AQUAPLUS Kútfúró, Építı és
Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) „Alap község vízmővének
2010. január-december közötti idıszak üzemeltetési tapasztalatairól” szóló
beszámolójának tartalmát elfogadta.
A Képviselıt-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrıl a szolgáltatót
értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. március 31.
Zuppon Andrea képviselı:
Javaslom a koncessziód díj emelését 10 forintról 12 forintra a képviselı-testületnek. Miután
indokolt lenne pályázatot benyújtani, a koncessziós díj pályázati önrészként szerepet játszhat.
Méhes Lajosné polgármester:
Javaslat hangzott el a koncessziós díj emelése tekintetében. Ez a vízdíj árát is befolyásolja, de
nagyobb tartalékot jelenthet egy esetleges pályázat benyújtásánál.
Ha egyéb kérdés, hozzászólás nincs, ismertetem határozati javaslatomat a koncessziós díj
elfogadásáról: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete figyelemmel az ivóvíz
szolgáltatást biztosító AQUAPLUS Kútfúró, Építı és Termál-energetikai Kft. (6762
Sándorfalva, Sövényházi út 1.) mint szolgáltató javaslatára az ivóvíz koncessziós díját 2011.
április 1-jétıl 10 Ft/m3 helyett 12 Ft/m3 összegben állapítja meg.
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrıl a szolgáltatót értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. március 31.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
36/2011. (III. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete figyelemmel az ivóvíz szolgáltatást
biztosító AQUAPLUS Kútfúró, Építı és Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfalva,
Sövényházi út 1.) mint szolgáltató javaslatára az ivóvíz koncessziós díját 2011. április 1jétıl 10 Ft/m3 helyett 12 Ft/m3 összegben állapítja meg.
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrıl a szolgáltatót
értesítse.
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Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. március 31.
Méhes Lajosné polgármester:
Az elızı döntés függvényében terjesztem elı a rendelettervezetet elfogadásra - melynek
értelmében az ivóvíz-szolgáltatás közületi és lakossági díja április 1-jétıl bruttó 285 Ft/m3 kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
4/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete
az ivóvíz díjának megállapításáról
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)

3.) SÁRBOGÁRDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodavezetıje eljuttatta a Társulási
Megállapodás módosítására irányuló Társulási Tanács 7/2011. (II. 17.) TKT számú
határozatát valamint megküldte a határozati javaslatot a Társulási Megállapodás VII. számú
módosítását érintıen. A megállapodás módosítása többnyire jogszabályváltozásokból eredı
módosításra irányulnak.
Kérem, aki a meghívóval együtt kiküldött határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
37/2011. (III. 29.) számú határozata

Alap
Község
Önkormányzata
Képviselı-testülete
megtárgyalta
„A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása” módosítására
vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselı-testület „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról”
szóló 2004. évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Sárbogárdon, 2005. április 29.-napján kelt
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely a Társulási Megállapodás
VII. számú módosítása:
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1.

A Társulási Megállapodás IV/1.6.2.a. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„a./ Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Ellenırzési Fıosztályának
vezetıje,”

2.

A Társulási Megállapodás IV/1.7. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„1.7. A Társulási Tanács területfejlesztési feladatokat megvalósító munkájáról és
képviselt álláspontjáról
1.7.1. az Önkormányzatok polgármesterei az Önkormányzat Képviselıtestületének,
1.7.2. a tanácskozási jogú tag a delegáló szervezetének
rendszeresen, de évente legalább két alkalommal köteles beszámolni.”

3.

A Társulási Megállapodás IV/3. pont címe helyébe az alábbi lép
„3. Szociális- és gyermekjóléti feladatok:”

4.

A Társulási Megállapodás IV/4. pont címe helyébe az alábbi lép
„4. Szociális -, gyermekjóléti- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása:”

5.

A Társulási Megállapodás IV/4.3. pontból törlésre kerülnek az alábbi TEÁOR
hivatkozások:
4.3.1.„TEÁOR 853244”
4.3.2.„TEÁOR 853233”
4.3.3.”TEÁOR 853233”
4.3.4.”TEÁOR 853266”
4.3.5.”TEÁOR 853244”
4.3.6.”TEÁOR 853255”

6.

A Társulási Megállapodás IV/4.15. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„4.15. Az intézmény vezetıjének megbízási rendje:
A 4.1.1 alatti intézmény vezetıjét a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulási Tanács pályázati úton bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával 5
év idıtartamra. Amennyiben a megbízásra kerülı vezetı nem az
intézmény alkalmazottja, a vezetıi megbízással egyidejőleg felsıfokú
végzettségő vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı munkakörben
történı határozatlan idıre szóló kinevezése is szükséges.
4.1.1. A Társulási Tanács munkáltatói jogkörébe tartozik az
Intézmény Vezetıje vezetıi megbízása, megbízásának
visszavonása, vele szemben fegyelmi eljárás elrendelése, a
fegyelmi tanács feladatainak ellátása, a fegyelmi büntetés
kiszabása, a vezetıi megbízással egyidejő illetményének
megállapítása.
4.1.2. A 4.21.1. pontban foglaltakon túlmenıen az Intézményvezetı
felett az „egyéb” munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke
gyakorolja.”

7.

A Társulási Megállapodás kiegészül a következı IV/4.17. ponttal:
„4.17. A „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási
területére kiterjedıen az intézmény székhely települése, Cece Nagyközség
Önkormányzata a mindenkor hatályos jogszabályok alapján rendeletben

16
állapítja meg a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló szabályokat.„
8.

A Társulási Megállapodás V/13.3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„13.3.
A Sárbogárdi Kistérségi Iroda létszámát, feladatait részletesen a Társulás
Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza.”

9.

A Társulási Megállapodás V/13.4. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„13.4.
A Sárbogárdi Kistérségi Iroda vezetıjét a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
Társulási Tanács pályázati úton bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával 5 év
idıtartamra. Amennyiben a megbízásra kerülı vezetı nem az intézmény
alkalmazottja, a vezetıi megbízással egyidejőleg felsıfokú végzettségő vagy
felsıfokú szakmai képesítést igénylı munkakörben történı határozatlan idıre
szóló kinevezése is szükséges.
13.4.1. A Társulási Tanács munkáltatói jogkörébe tartozik az Iroda Vezetıje
vezetıi megbízása, megbízásának visszavonása, vele szemben fegyelmi
eljárás elrendelése, a fegyelmi tanács feladatainak ellátása, a fegyelmi
büntetés kiszabása, a vezetıi megbízással egyidejő illetményének
megállapítása.
13.4.2. A 13.4.1. pontban foglaltakon túlmenıen az Irodavezetı felett az
„egyéb” munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.”

10.

A Társulási Megállapodás VI/1.3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„1.3. A Tanács ülését össze kell hívni a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet
tartalmazó
– indítványára, annak kézhezvételét követı 15 napon belül, továbbá a Fejér
Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Ellenırzési Fıosztály vezetıjének
kezdeményezésére, szintén annak kézhezvételét követı 15 napon belül.”

11.

A Társulási Megállapodás VI/1.8. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
„1.8. A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv-nek a
Képviselı-testület ülésérıl készített jegyzıkönyvre vonatkozó szabályait kell
alkalmazni azzal, hogy a jegyzıkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által
felhatalmazott tag írja alá. A jegyzıkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést
követı tizenöt napon belül megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatal
Törvényességi és Ellenırzési Fıosztály vezetıjének és a Társulás tagjainak.”

12.

A Képviselı-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem
kívánja, azok a Társult Önkormányzatok részére változatlanul kötelezı
II.

Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a határozat
kivonatának megküldésével a Képviselıtestület döntésérıl értesítse, egyidejőleg
felhatalmazza az VII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Méhes Lajosné
azonnal

17

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának IV./4.17. pontja
szerint „A „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területére
kiterjedıen az intézmény székhely települése, Cece Nagyközség Önkormányzata a mindenkor
hatályos jogszabályok alapján rendeletben állapítja meg a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló szabályokat.”
Cece Önkormányzat Képviselı-testületének április 1-jén hatályba lépı, „a szociális ellátásért
és élelmezésért fizetendı térítési díjakról” szóló 8/2011. (III. 22.) önkormányzati rendelete
szerint a rendelt hatálya kiterjed a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
ellátási területére, mely Alap Község közigazgatási területét is érinti. Hivatkozott
önkormányzati rendelet rögzíti a térítési díjak mértékét is.
Tekintettel arra, hogy Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének „az étkezési térítési
díjak megállapításáról” szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete tartalmazza a „Háló”
Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosított intézményi térítési
díjak összegét, ugyanakkor hivatkozott Társulási Megállapodás módosítása szerint április 1jétıl a jogalkotói jogkör Cece Nagyközség Önkormányzatáé, indokolt a helyi rendelet
vonatkozó szakaszának – 2. §-ának – 2011. április 1-jétıl történı hatályon kívül helyezése.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a Képviselı-testületet aki a Körjegyzı Asszony által elhangzott indokokkal
alátámasztva e tárgyban elıterjesztett rendelettervezetet támogatja, kézfenntartással
szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
5/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete
az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)

4.) BEJELENTÉSEK, EGYEBEK
a) Helyi kitüntetés és elismerı címekre javaslat
Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy a helyi kitüntetésre és elismerı címre javaslatok
érkeztek. 15/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendeletünk szerint elismerés adományozására
vonatkozó írásbeli javaslatot június 30-ig kell benyújtani a polgármesterhez a rendelet 1.
melléklete szerinti tartalommal, csatolni kell hozzá az érintett személy hozzájáruló
nyilatkozatát, posztomusz elismerés esetén az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok
tekintetében az érintett jogait az elismerés átvételére jogosult hozzátartozója gyakorolja.
Tekintettel arra, hogy a benyújtott javaslatok még nem teljesek, nem tartalmaznak
mindennemő adatot és információt a továbbiakban kívánom errıl a testületet majd
tájékoztatni.
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Salamon Lajos képviselı:
Sajnálnám ha az elsı díszpolgári cím posztomusz elismerés lenne, véleményem szerint addig
kellene megbecsülni az embereket, míg élnek.
Az önkormányzati rendelet szerint évente csak egy személy részére adományozható
díszpolgári cím. Javaslom, hogy a rendeletet módosítsa a képviselı-testület, úgy, hogy több
személy részére adható legyen évente az elismerı cím.
Méhes Lajosné polgármester:
Képviselıi javaslat hangzott el. Kérem a Képviselı-testület tagjait, aki egyetért a „helyi
kitüntetés és elismerı cím alapításáról és adományozásának rendjérıl” szóló 5/2010. (III. 30.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésének azon módosításával, mely szerint: „Alap
Község Díszpolgára” kitüntetı cím évente több személy részére adható” kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete
helyi kitüntetés és elismerı cím alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló
5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Salamon Lajos képviselı:
Miután elhangzott, hogy két elismerı címre várható javaslattétel, és a helyi rendelet úgy
rendelkezik, hogy az elismeréshez tárgyjutalom jár, indokolt lenne megvizsgálni, hogy ez
milyen költséggel járna az önkormányzat számára, milyen alternatívák merülhetnek fel.
Méhes Lajosné polgármester:
Tekintettel az elhangzottakra, határozati javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzata
Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a helyi kitüntetés,
elismerı cím adományozásával kapcsolatos várható költségek tekintetében tájékoztassa a
Képviselı-testületet.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. május 31.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
38/2011. (III. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy a helyi kitüntetés, elismerı cím adományozásával kapcsolatos
várható költségek tekintetében tájékoztassa a Képviselı-testületet.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
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Határidı: 2011. május 31.

b) dr. Gubik Zoltán alpolgármester bejelentése

dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Mint ismert a Képviselı-testület elıtt az elmúlt alkalommal a nyilvános ülést zárt ülés
követte. Sajnálatos módon másnap már a faluból lehetett visszahallani, hogy mi volt az elızı
este a téma zárt ülés keretein belül. Csak a képviselı-testületi tagok voltak jelen, csak a
képviselı-testületi tagok közül mehetett ki a hír. Mindenkit arra kérek, hogy a zárt ülésen
elhangzott dolgokat ne vigye ki a faluba. Csak így van értelme, ha zárt ülésen beszélünk meg
valamit.
Méhes Lajosné polgármester:
A szakmámból kifolyólag is titoktartási kötelezettségem van, úgy, mint az
óvodapedagógusnak sem lehetett a gyermekekrıl mondani semmit. Nem kell tájékoztatni
senkit. Mi hatan voltunk, meg a Körjegyzı Asszony.
Suplicz Attila képviselı:
Engem is megállítottak és konkrét nevek is hangzottak el, hogy ki mit mondott, ki hova megy.
Kellemetlen volt, hogy mit mondjak, ha konkrét kérdéseket tesznek fel?
Méhes Lajosné polgármester:
Titoktartási kötelezettség mindenkire vonatkozik. Igyekezzünk, hogy ne legyen ilyen alkalom
többet. Mi döntünk a falu jövıjérıl. Megpróbáljuk a döntéseinket jó irányba terelni.

c) Sárréti Vízi Társulat megkeresése tartalmának ismertetése

Méhes Lajosné polgármester:
Megkérem a Körjegyzı Asszonyt, hogy ismertesse a Sárréti Vizi Társulat levelét, és
megbízási szerzıdés tervezetét.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı felolvassa a jegyzıkönyvhöz csatolt megkeresés
tartalmát az önkormányzatokkal a fenntartásra, üzemeltetésre vonatkozó megállapodások
megkötése tekintetében. Ismerteti az üzemeltetési szerzıdés tervezetét, valamint a 2011. évi
önkormányzati támogatás tárgyban felvett jegyzıkönyv tartalmát.
dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Ki az, aki az itt leírt munkákat ellenırzi?
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
Tudomása szerint a vízi társulat alkalmaz mőszaki ellenırt, aki ellenırzi a munkákat.
dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Szerintem egy független külsıs szakemberrel kellene elvégeztetni a munkát. Sok kérdıjel
merül fel a munkájukkal kapcsolatban. Saját maga után végzi az ellenırzést, ezt nem tudom
elfogadni. Az árok hossza adott, ki lehet abból számolni, hogy egy külsıs munkavállaló
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mennyiért tudná megcsinálni. Meg kell nézni, hogy ha nem kötünk szerzıdést, akkor mennyi
hátrányunk származna belıle. Nehogy a munkát leszámlázzák, és nem csinálnak semmit.
Suplicz Attila képviselı:
Utána kell nézni, hogy jogi következménye mi lesz. Egy árokásó gép óradíja 10 ezer forint
körül mozog. Egy nap alatt egy kilométert el tud végezni. Ami azt jelenti, hogy a fele
annyiból tudná az önkormányzat maga megcsináltatni az említett munkákat.
Méhes Lajosné polgármester:
Nem tudom elfogadni a szerzıdés tervezetet. Vállalkozókat meg lehet kérdezni, hogy
mennyiért készítenék el a munkát. Az önkormányzatnak nincs módjában kifizetni ennyi pénzt
a társulat mőködtetésére. Varga Gáborral beszélek, hogy ha a szerzıdést nem írjuk alá, akkor
milyen hátrányunk származhat belıle.
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a Sárréti
Vízi Társulat (7000 Sárbogárd, Árpád út 108.) megkeresésének tartalmát az
önkormányzatokkal a fenntartásra, üzemeltetésre vonatkozó megállapodások megkötése
tárgyában. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében Alap Község Önkormányzatát terhelı – jelenleg ismertté vált –
önkormányzati hozzájárulásra, támogatásra vonatkozó összeget nem tervezett, annak forrását
2.800 ezer forint összegben vállalni nem tudja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az
önkormányzatokkal a fenntartásra, üzemeltetésre vonatkozó megállapodás megkötésének
további lehetıségeirıl, feltételeirıl folytasson egyeztetéseket, s e tárgyban keresse meg Varga
Gábor országgyőlési képviselıt.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: folyamatos
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
39/2011. (III 29.) számú határozat
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a Sárréti Vízi Társulat
(7000 Sárbogárd, Árpád út 108.) megkeresésének tartalmát az önkormányzatokkal a
fenntartásra, üzemeltetésre vonatkozó megállapodások megkötése tárgyában.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében Alap Község Önkormányzatát terhelı – jelenleg ismertté vált –
önkormányzati hozzájárulásra, támogatásra vonatkozó összeget nem tervezett, annak
forrását 2.800 ezer forint összegben vállalni nem tudja.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az
önkormányzatokkal a fenntartásra, üzemeltetésre vonatkozó megállapodás
megkötésének további lehetıségeirıl, feltételeirıl folytasson egyeztetéseket, s e tárgyban
keresse meg Varga Gábor országgyőlési képviselıt.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: folyamatos
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d) Étkeztetésre kötött szerzıdések meghosszabbítása

Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselı-testület döntött közbeszerzési eljárás lebonyolításáról az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsıdéhez tartozó cecei, sáregresi és vajtai tagintézményeket illetıen. A
közbeszerzési eljárás folyamatban van, még nem zárult le, ezért indokolt, hogy a jelenlegi
szolgáltatóval a közbeszerzési eljárás lebonyolításáig a szerzıdés meghosszabbításáról
döntsön a testület.
Határozati javaslatom:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, mint az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás képviselıjét, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde tagintézményeiben,
a Cecei Óvodában, a Sáregresi Óvodában, a Vajtai Óvodában biztosítandó étkeztetés
lebonyolítására ellátási érdekbıl a Csülök Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társasággal (8600
Siófok, Bajcsy Zsilinszky u. 46-48., képviseli: Rucz Csaba) szerzıdést kössön határozott
idıtartamra 2011. április 1-jétıl a jelenleg folyamatban lévı a szolgáltatásra meghirdetett
közbeszerzési eljárás eredményes lebonyolításáig.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett
polgármestereket értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. március 31.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
40/2011. (III. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert,
mint
az
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó Társulás képviselıjét, hogy az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde tagintézményeiben, a Cecei Óvodában, a Sáregresi Óvodában, a Vajtai
Óvodában biztosítandó étkeztetés lebonyolítására ellátási érdekbıl a Csülök Vendéglátó
és Szolgáltató Betéti Társasággal (8600 Siófok, Bajcsy Zsilinszky u. 46-48., képviseli:
Rucz Csaba) szerzıdést kössön határozott idıtartamra 2011. április 1-jétıl a jelenleg
folyamatban lévı a szolgáltatásra meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményes
lebonyolításáig.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett
polgármestereket értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. március 31.
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e) Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft. – elıvásárlási jogról
nyilatkozat
Méhes Lajosné polgármester:
Ismertetem Sárbogárd Város és Székesfehérvár Város Polgármestere levelének tartalmát
(jegyzıkönyvhöz csatolva). Alap Község Önkormányzatának a Fejér Megyei
Önkormányzatok Temetkezési Kft.-ben lévı üzletrészének értéke 307.255 Ft.
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint a Fejér Megyei
Bíróság, mint Cégbíróság által Cg.: 07-09-002373 cégjegyzékszámon nyilvántartott Fejér
Megyei Önkormányzatok Temetkezési Korlátolt Felelısségő Társaságban (8000
Székesfehérvár, Berényi út 15.) üzletrésszel rendelkezı tulajdonostárs nyilatkozik, hogy
Székesfehérvár Megyei Jogú Város üzletrész elidegenítésérıl hozott döntését érintıen
elıvásárlási jogával nem kíván élni.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl Sárbogárd
Város Polgármesterét értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. március 30.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
41/2011. (III. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint a Fejér Megyei Bíróság, mint
Cégbíróság által Cg.: 07-09-002373 cégjegyzékszámon nyilvántartott Fejér Megyei
Önkormányzatok Temetkezési Korlátolt Felelısségő Társaságban (8000 Székesfehérvár,
Berényi út 15.) üzletrésszel rendelkezı tulajdonostárs nyilatkozik, hogy Székesfehérvár
Megyei Jogú Város üzletrész elidegenítésérıl hozott döntését érintıen elıvásárlási
jogával nem kíván élni.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl
Sárbogárd Város Polgármesterét értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. március 30.

f) Óvodai beiratkozás idıtartamának meghatározása
Méhes Lajosné polgármester:
Ismertetem az intézményvezetı levelének tartalmát (jegyzıkönyvhöz csatolva). Javasolom,
hogy a kért idıpont szerint határozza meg a képviselı-testület az óvodai beíratás idıpontját.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Alap Község Önkormányzat
42/2011. (III. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde (7011 Alap, Vörösmarty u. 7.) intézmény 2011/2012. nevelési évre vonatkozó
beíratás idıpontját 2011. április 12-13. napokban határozza meg.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az
intézmény vezetıjét tájékoztassa.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. április 3.

g) Óvoda: balesetveszély jelzése

Méhes Lajosné polgármester:
Ismertetem az óvodavezetı levelét (jegyzıkönyvhöz csatolva).
Az akna 5 m3-es régen tartályként funkcionált. Nem javaslom a kiemelését. Fel kell tölteni
földdel.
Zuppon Andrea képviselı:
Olyan, mint egy kút, kör alakú. Most víz van benne, kilyukadt, és a talajvíz belefolyt, így a
vízszint elég magasan van.
dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Javaslom, hogy hegesszenek a tejére két fület, amit lakattal lezárnak. Ez a legolcsóbb
megoldás.
Méhes Lajosné polgármester:
Ideiglenesen le kell záratni a tartályt, meglátásom szerint a probléma megoldása nem
igényelne képviselı-testületi hatáskört. E tekintetben az intézmény vezetıjének kell a
megoldást megtalálni, s saját hatáskörben eldönteni, mi lehet a végleges megoldás.

h)Polgármester tájékoztatója az elızı ülés óta történt eseményekrıl

Méhes Lajosné polgármester:
Az elızı ülés óta történt eseményekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Képviselıtestületet:
- Tájékoztattam a körjegyzıség munkatársait az elızı ülésen hozott döntésrıl, a hivatal
esetleges átköltöztetésérıl a gyógyszertár és önkormányzati lakás épületébe. A szükséges
tervezési munkálatok a felhalmozási kiadások között tervezett elıirányzat terhére
elvégezhetık.
- Munkaügyi központon keresztül további közhasznúak foglalkoztatásra nyílott mód pályázat
igénybevételére. A pályázat keretében újabb négy fı foglalkoztatása valósulhat meg,
tevékenységük fıként növények gondozására, ápolására irányulhat.
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- A Fortuna rádió megkeresett, és interjút készített velem a településen történt eseményekkel,
a Képviselı-testület döntéseivel kapcsolatban.
- Március 10.-én a három kistérség (az abai, enyingi és sárbogárdi kistérség) polgármesterei
találkoztak az alapi mővelıdési házban.
- Március 12.-én tavaszköszöntı bált rendeztek az iskolai szülıi munkaközösség tagjai.
- Március 15.-én megemlékezést tartottunk a millenniumi parkban.
- Március 21.-én Sáregresen voltam a polgármester asszonnyal egyeztettem az
infrastrukturális pályázat tárgyában.
- Március 22.-én megérkezett az orosz delegáció a felsıházi vezetık akik kedden és szerdán
tartózkodtak itt.
- Március 24.-én védelmi elkészítı gyakorlaton Alsószentivánon vettünk rész ahol sok
hasznos tudnivalót tudtunk meg.
- Március 25.-én Veszprémben voltunk Pekarek Istvánnéval, mert az óvoda referencia
intézmény lett.
- Március 30-ára hívtam össze az utcafelelısöket megbeszélésre.

A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 21.45 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Salamon Lajos
jegyzıkönyv hitelesítı

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

Bölcskei Jenıné
jegyzıkönyv hitelesítı

