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. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ
NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL
Napirendi pontok:
1. Civil szervezetek támogatása, pályázatok elbírálása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
2. Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
2010. évi költségvetésének módosításáról, 2010. évi költségvetési beszámolójáról
3. Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
4. Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetése végrehajtása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Elıterjesztés elkészítésében közremőködik: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı,
Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı
5. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
6. Alap Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Elıterjesztés elkészítésében közremőködik: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı,
Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı
7. Önkormányzat gazdasági programjának elıterjesztése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
7 . Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának felülvizsgálata
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
8. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
8. Egyebek, bejelentések
Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról és a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti
és mőködési szabályzatáról
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról
szóló 5/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
53/2011. (IV. 29.) számú határozat: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása - Alapi Polgárır Egyesület támogatása
54/2011. (IV. 29.) számú határozat: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása - Alap Községi Sportegyesület támogatása
55/2011. (IV. 29.) számú határozat: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alap-Alsószentiváni Református
Egyházközség támogatása
56/2011. (IV. 29.) számú határozat: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alapi Óvodásokért Közalapítvány
támogatása
57/2011. (IV. 29.) számú határozat: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alap Községért Közalapítvány támogatása
58/2011. (IV. 29.) számú határozat: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alapi Iskolásokért Közalapítvány
támogatása
59/2011.(IV. 29.) számú határozat: Véleménynyilvánítás az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetése módosításáról
60/2011. (IV. 29.) számú határozat: Véleménynyilvánítás az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetési beszámolójáról
{folytatás a következı oldalon}
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61/2011. (IV. 29.) számú határozat: Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásának
elfogadása
62/2011. (IV. 29.) számú határozat: Könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele
63/2011. (IV. 29.) számú határozat: Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
64/2011. (IV. 29.) számú határozat: Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjának elfogadása
65/2011. (IV. 29.) számú határozat: Éves ellenırzési jelentés elfogadása
66/2011. (IV. 29.) számú határozat: AQUAPLUS Kft – vízmőtelep riasztóberendezésének felújítása – felhatalmazás
árajánlat beszerzésére
67/2011. (IV. 29.) számú határozat: Pályázat elıkészítése – hivatal épülete átalakítás engedélyezési tervére, tervezıi
munkálatok elvégzésére – felhatalmazás szerzıdéskötésre
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JEGYZİKÖNYV

Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-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
Erıs Gábor
Bölcskei Jenıné
Salamon Lajos
Suplicz Attila
Zuppon Andrea települési képviselık
Tanácskozási joggal jelen van:
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı

Meghívott jelenlévık:
Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı
Kovács Péter Attila Alap Községért Közalapítvány elnöke
Baloghné Gyökér Szilvia

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésén
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 7
tagja jelen van, az ülést megnyitom.
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület Bölcskei
Jenıné települési képviselıt és Suplicz Attila 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 7 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Bölcskei Jenıné és Suplicz Attila 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 7 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta.
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános testületi ülésen az elsı napirendi
pontnak a „civil szervezetek támogatása, pályázatok elbírálása” pontot vegye fel. Cece
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Község Önkormányzata az Iskolai Intézményfenntartó Társulás költségvetési anyagai
keretében módosításra irányuló elıterjesztést is küldött, melyet a beszámolót megelızıen
szintén véleményezni kell. A többi napirendi pont tárgyalására változatlan formában a
meghívóval azonos tartalommal kerülne sor. Kérem, aki ezzel a módosítással a napirendi
pontokat elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi
ülés napirendi pontjait egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –
elfogadta az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:

1.) Civil szervezetek támogatása, pályázatok elbírálása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
1. Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetésének módosításáról, 2010. évi költségvetési
beszámolójáról
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
2. Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010.
évi költségvetése végrehajtása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Elıterjesztés elkészítésében közremőködik: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı,
Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı
3. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
4. Alap Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Elıterjesztés elkészítésében közremőködik: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı,
Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı
5. Önkormányzat gazdasági programjának elıterjesztése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
6. Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának felülvizsgálata
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
7. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
8. Egyebek, bejelentések
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)

CIVIL

SZERVEZETEK

TÁMOGATÁSA,

PÁLYÁZATOK

ELBÍRÁLÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Alap Község Képviselı-testülete a tavalyi évben rendeletet alkotott a civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjérıl. E rendeletben rögzített pályázati támogatási eljárást kell
alkalmazni a település közigazgatási területén mőködı szervezetekre. A pályázat kiírását
követıen kiküldésre került minden civil szervezetnek a pályázati felhívás. Az egyházaktól
csak a református egyház adta be pályázatát.
Kérem a Körjegyzı Asszonyt esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi Bizottság véleményezte. A pályázatok elbírálása során
a Képviselı-testület nincs kötve a kért támogatás összegéhez és formájához. A Képviselıtestületnek a támogatás megállapításáról határozatban kell rendelkeznie. A Képviselıtestületnek a pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni a
felhasználás célját, összegét, azt, hogy a támogatás egy összegben, vagy meghatározott
ütemezéssel kerül-e a civil szervezetnek átadásra, és rendelkezni kell arról, hogy a támogatás
felhasználásáról milyen határidıvel köteles elszámolni a támogatott szervezet.
A támogatásról szóló határozat alapján a pályázóval megállapodást kell kötni.
Méhes Lajosné polgármester:
Az ülésen jelen van az Alap Községért Közalapítvány elnöke. Megkérdezem Kovács Attila
Pétert, kíván-e az Alapítvány képviseletében szólni?
Kovács Attila Péter Alap Községért Közalapítvány elnöke:
Szeretném ismertetni a Képviselı-testülettel az Alap Községért Közalapítvány kitőzött céljait
a 2011-es évre, melyek röviden az alábbiak:
- rendezni és stabilizálni az Alapítvány helyzetét,
- felépíteni az új struktúrát, új építı tagok keresése,
- alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása,
- pénzügyi gazdasági vállalkozói tevékenységek indítása,
- pályázatokon való indulás.
Ezen felül el kívánom mondani, hogy az alapítvány pénzügyi forrásait igyekszünk
megteremteni, ehhez figyelembe vesszük a lehetıségek szerint bevételként megjeleníthetı
adományokat, az adó 1%-ából származó felajánlásokat, az önkormányzati támogatást, a
pályázati forrásokat és a gazdasági tevékenység indításából realizálható bevételeket.
Ennek keretében az alapítvány a falu történetérıl egy fényképes könyvet tervez kiadni a 2011es évben. Nem csak az itt élıknek, hanem az elszármazott alapiaknak is. Ezen felül minden
pályázaton való indulás lehetıségének kiaknázását említeném meg fı feladatunknak. Egy
ilyen alternatíva a svájci-magyar testvértelepülésre kiírt pályázatban lévı lehetıségek
kiaknázása is.
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Erıs Gábor képviselı:
Az iskolai közalapítvány a fiatal táncosok anyagi helyzetéhez milyen mértékben járul hozzá?
Baloghné Gyökér Szilvia:
Nem kértek az alapítványtól pénzt.
Erıs Gábor képviselı:
Szerintem az iskolai alapítványt is meg kell keresni, hogy adjanak támogatást a táncosoknak.
Méhes Lajosné polgármester:
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, kérem a bizottság elnökét, hogy
ismertesse álláspontjukat.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a beérkezett szervezetek pályázatát megtárgyalta, és elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek, az alábbi formában:
- Polgárır Egyesület támogatásának éves összege: 400 ezer forint.
- Alap Községi Sportegyesület támogatásának éves összege: 600 ezer forint.
- Református Egyház támogatásának éves összege: 100 ezer forint.
- Alapi Óvodásokért Közalapítvány támogatásának éves összege: 150 ezer forint.
- Alap Községért Közalapítvány támogatásának éves összege: 1.280 ezer forint, ezen belül:
- saját felhasználása 550 ezer forint,
- Margaréta Nyugdíjasklub részére: 130 ezer forint,
- Mezıföld Népi Együttes részére: 500 ezer forint,
- Alapi Iskola Társastánc Csoport fellépésének támogatására: 150 ezer forint.
- Alapi Iskolásokért Közalapítvány támogatásának éves összege: 300 ezer forint.
Méhes Lajosné polgármester:
Határozati javaslataimat a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével valamennyi
civil szervezetre külön-külön terjesztem elı.
Határozati javaslatom a Polgárır Egyesület támogatásának éves összegének tekintetében:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) valamint 15/2011. (II. 15.) számú határozata alapján benyújtott
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta:
I.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Polgárır Egyesület
(címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Szalai Csaba elnök) (a
továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, melynek
keretében:
a) „A falu közbiztonságának javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése”
célra 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint támogatást biztosít.
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet
számlájára,
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2012. január 31-éig
köteles elszámolni.
II.
A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra:
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.
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2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal
kötött megállapodásban rögzített határidıig köteles elszámolni az alábbiak szerint:
a) szakmai, tartalmi beszámoló
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének
felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok hiteles másolata.
III.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal
megállapodást kössön a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2011. május 15.,
megállapodás megkötésére 2011. május 31.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
53/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 15/2011. (II. 15.) számú határozata
alapján benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a
Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta:
I.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Polgárır Egyesület
(címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Szalai Csaba elnök) (a
továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, melynek
keretében:
a) „A falu közbiztonságának javítása, a lakosság biztonságérzetének
növelése” célra 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint támogatást biztosít.
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet
számlájára,
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2012. január 31-éig
köteles elszámolni.

II.

A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra:
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra
használható fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor
lehetséges, ha ehhez a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság
javaslatára hozzájárult.
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,
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b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta
fel.
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az
önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített határidıig köteles
elszámolni az alábbiak szerint:
a) szakmai, tartalmi beszámoló
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének
felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést
igazoló bizonylatok hiteles másolata.
III.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes
Lajosné polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a
támogatottal megállapodást kössön a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján.

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2011. május 15.,
megállapodás megkötésére 2011. május 31.
Méhes Lajosné polgármester:
Határozati javaslatom az Alap Községi Sportegyesület támogatásának éves összegének
tekintetében:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) valamint 15/2011. (II. 15.) számú határozata alapján benyújtott
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta:
I.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községi Sportegyesület
(címe: 7011 Alap, belterület 129 hrsz.., képviselıje: Ifj. Bölcskei József elnök) (a
továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, melynek
keretében:
d) „A labdarugás és egyéb sportok népszerősítése versenysport és szabadidısport
formájában” célra 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint támogatást biztosít.
e) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet
számlájára,
f) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2012. január 31-éig
köteles elszámolni.
II.
A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra:
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely
c) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,
d) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal
kötött megállapodásban rögzített határidıig köteles elszámolni az alábbiak szerint:
c) szakmai, tartalmi beszámoló
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d) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének
felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok hiteles másolata.
III.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal
megállapodást kössön a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2011. május 15.,
megállapodás megkötésére 2011. május 31.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
54/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 15/2011. (II. 15.) számú határozata
alapján benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a
Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta:
I.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községi
Sportegyesület (címe: 7011 Alap, belterület 129 hrsz.., képviselıje: Ifj.
Bölcskei József elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı
elbírálásban részesíti, melynek keretében:
g) „A labdarugás és egyéb sportok népszerősítése versenysport és
szabadidısport formájában” célra 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint
támogatást biztosít.
h) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet
számlájára,
i) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2012. január 31-éig
köteles elszámolni.
II.
A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra:
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra
használható fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor
lehetséges, ha ehhez a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság
javaslatára hozzájárult.
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely
e) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,
f) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta
fel.
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról
az
önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített határidıig köteles
elszámolni az alábbiak szerint:
e) szakmai, tartalmi beszámoló
f) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének
felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést
igazoló bizonylatok hiteles másolata.
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III.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes
Lajosné polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a
támogatottal megállapodást kössön a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2011. május 15.,
megállapodás megkötésére 2011. május 31.
Méhes Lajosné polgármester:
Határozati javaslatom a Református Egyház támogatásának éves összegének tekintetében:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) valamint 15/2011. (II. 15.) számú határozata alapján benyújtott
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta:
I.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap-Alsószentiváni
Református Egyházközség (címe: 7011 Alap, Béke utca 8-10.., képviselıje: Szabó
Julianna református lelkész) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı
elbírálásban részesíti, melynek keretében:
a) „Gyülekezeti terem felújítása a parókián” célra 100.000 Ft, azaz egyszázezer
forint támogatást biztosít.
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a támogatott szervezet
számlájára,
c) A támogatásról a támogatott támogatott szervezet legkésıbb 2012. január 31éig köteles elszámolni.
II.
A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra:
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon szervezetet, amely
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.
3. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról
az
önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített határidıig köteles elszámolni az
alábbiak szerint:
a) szakmai, tartalmi beszámoló
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének
felhasználásáról a támogatott szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést
igazoló bizonylatok hiteles másolata.
III.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal
megállapodást kössön a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2011. május 15.,
megállapodás megkötésére 2011. május 31.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Alap Község Önkormányzata
55/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 15/2011. (II. 15.) számú határozata
alapján benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a
Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta:
I.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap-Alsószentiváni
Református Egyházközség (címe: 7011 Alap, Béke utca 8-10.., képviselıje:
Szabó Julianna református lelkész) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát
kedvezı elbírálásban részesíti, melynek keretében:
a) „Gyülekezeti terem felújítása a parókián” célra 100.000 Ft, azaz
egyszázezer forint támogatást biztosít.
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a támogatott szervezet
számlájára,
c) A támogatásról a támogatott támogatott szervezet legkésıbb 2012. január
31-éig köteles elszámolni.

II.

A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra:
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra
használható fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor
lehetséges, ha ehhez a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság
javaslatára hozzájárult.
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon szervezetet, amely
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta
fel.
3. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az
önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített határidıig köteles
elszámolni az alábbiak szerint:
a) szakmai, tartalmi beszámoló
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének
felhasználásáról a támogatott szervezet nevére szóló pénzügyi
teljesítést igazoló bizonylatok hiteles másolata.

III.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes
Lajosné polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a
támogatottal megállapodást kössön a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján.

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2011. május 15.,
megállapodás megkötésére 2011. május 31.
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Méhes Lajosné polgármester:
Határozati javaslatom az Alapi Óvodásokért Közalapítvány támogatásának éves összegének
tekintetében:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) valamint 15/2011. (II. 15.) számú határozata alapján benyújtott
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta:
I.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvodásokért
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Kaszás
Károly kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı
elbírálásban részesíti, melynek keretében:
a) „Gyermeknap szervezése és Veszprémi kirándulás” célra 150.000 Ft, azaz
egyszázötvenezer forint támogatást biztosít.
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átadásra a civil szervezet számára,
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2012. január 31-éig
köteles elszámolni.
II.
A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra:
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal
kötött megállapodásban rögzített határidıig köteles elszámolni az alábbiak szerint:
a) szakmai, tartalmi beszámoló
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének
felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok hiteles másolata.
III.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal
megállapodást kössön a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2011. május 15.,
megállapodás megkötésére 2011. május 31.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
56/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 15/2011. (II. 15.) számú határozata
alapján benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a
Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta:
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I.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvodásokért
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Kaszás
Károly kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı
elbírálásban részesíti, melynek keretében:
a) „Gyermeknap szervezése és Veszprémi kirándulás” célra 150.000 Ft, azaz
egyszázötvenezer forint támogatást biztosít.
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átadásra a civil szervezet
számára,
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2012. január 31-éig
köteles elszámolni.

II.

A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra:
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra
használható fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor
lehetséges, ha ehhez a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság
javaslatára hozzájárult.
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta
fel.
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról
az
önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített határidıig köteles
elszámolni az alábbiak szerint:
a) szakmai, tartalmi beszámoló
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének
felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést
igazoló bizonylatok hiteles másolata.

III.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes
Lajosné polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a
támogatottal megállapodást kössön a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján.

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2011. május 15.,
megállapodás megkötésére 2011. május 31.

Méhes Lajosné polgármester:
Határozati javaslatom az Alap Községért Közalapítvány támogatásának éves összegének
tekintetében:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) valamint 15/2011. (II. 15.) számú határozata alapján benyújtott
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta:
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I.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községért
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Fı út 164., képviselıje: Kovács Attila Péter
kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban
részesíti, melynek keretében:
a) „Gyermeknap szervezése és Veszprémi kirándulás” célra 150.000 Ft, azaz
egyszázötvenezer forint támogatást biztosít.
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet
számlájára,
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2012. január 31-éig
köteles elszámolni.
II.
A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra:
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal
kötött megállapodásban rögzített határidıig köteles elszámolni az alábbiak szerint:
a) szakmai, tartalmi beszámoló
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének
felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok hiteles másolata.
III.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal
megállapodást kössön a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2011. május 15.,
megállapodás megkötésére 2011. május 31.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
57/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 15/2011. (II. 15.) számú határozata
alapján benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a
Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta:
I.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községért
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Fı út 164., képviselıje: Kovács Attila Péter
kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı
elbírálásban részesíti, melynek keretében:
a) 1.280.000 Ft, azaz egymillió-kettıszáznyolcvanezer forint támogatást
biztosít az alábbi célokra:
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- Alap Községért Közalapítvány mőködés költségeire: 550.000 Ft,
- Mezıföld Népi Együttes támogatására, programjai megvalósítására
500.000 Ft,
- Ten Dence Tánccsoport támogatására fellépıruha varratásához 150.000
Ft,
- Margaréta Nyugdíjasklub támogatására, találkozó, kirándulás
szervezéséhez 80.000 Ft.
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet
számlájára,
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2012. január 31-éig
köteles elszámolni.
II.

A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra:
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra
használható fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor
lehetséges, ha ehhez a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság
javaslatára hozzájárult.
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta
fel.
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról
az
önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített határidıig köteles
elszámolni az alábbiak szerint:
a) szakmai, tartalmi beszámoló
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének
felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést
igazoló bizonylatok hiteles másolata.

III.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes
Lajosné polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a
támogatottal megállapodást kössön a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján.

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2011. május 15.,
megállapodás megkötésére 2011. május 31.

Méhes Lajosné polgármester:
Határozati javaslatom Alapi Iskolásokért Közalapítvány támogatásának éves összegének
tekintetében:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) valamint 15/2011. (II. 15.) számú határozata alapján benyújtott
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta:
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I.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Iskolásokért
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Kaszás
Istvánné kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı
elbírálásban részesíti, melynek keretében:
a) „50 + 1 év iskolatalálkozó szervezése” célra 300.000 Ft, azaz háromszázezer
forint támogatást biztosít.
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet
számlájára,
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2012. január 31-éig
köteles elszámolni.
II.
A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra:
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal
kötött megállapodásban rögzített határidıig köteles elszámolni az alábbiak szerint:
a) szakmai, tartalmi beszámoló
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének
felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok hiteles másolata.
III.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal
megállapodást kössön a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2011. május 15.,
megállapodás megkötésére 2011. május 31.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
58/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 15/2011. (II. 15.) számú határozata
alapján benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a
Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta:
I.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Iskolásokért
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Kaszás
Istvánné kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát
kedvezı elbírálásban részesíti, melynek keretében:

17
a) „50 + 1 év iskolatalálkozó szervezése” célra 300.000 Ft, azaz
háromszázezer forint támogatást biztosít.
b) A támogatás összege egyösszegben kerül átutalásra a civil szervezet
számlájára,
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2012. január 31-éig
köteles elszámolni.
II.

A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra:
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra
használható fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor
lehetséges, ha ehhez a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság
javaslatára hozzájárult.
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta
fel.
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról
az
önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített határidıig köteles
elszámolni az alábbiak szerint:
a) szakmai, tartalmi beszámoló
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének
felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést
igazoló bizonylatok hiteles másolata.

III.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes
Lajosné polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a
támogatottal megállapodást kössön a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján.

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2011. május 15.,
megállapodás megkötésére 2011. május 31.

dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
A képviselı-testület az önkormányzat éves költségvetése elfogadásakor 3 millió forintot
különített el a civil szervezetek megsegítése céljából.
A beadott pályázatok összege meghaladta az adható támogatási összeget.
A pénzügyi bizottság reálisan és a lehetıségekhez mérten osztotta szét a támogatási összeget,
melyet a képviselı-testület a döntésénél figyelembe vett.
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2.)
VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS
CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA
ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL, 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJÁRÓL
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Elıterjesztést a Képviselık a meghívóval együtt megkapták. Javaslom, a képviselıtestületnek azzal a kikötéssel fogadja el a költségvetési beszámolót, hogy abból az eredeti, a
módosított elıirányzatok egyaránt kivehetıek legyenek, illetıleg összehasonlítva látható
legyen a teljesítés is. Hasonlóan az Óvodai Társulás költségvetését bemutató táblázatokhoz,
melybıl egyértelmően kiderül minden adat. A küldött elıterjesztésen nem igazán lehet
eligazodni. Az elıterjesztést tegnap a bizottság megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét,
ismertesse a Pénzügyi Bizottság javaslatát, véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének módosításáról valamint végrehajtásáról szóló elıterjesztéseket a bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Katona Attiláné pénzügyi fıelıadó:
Szakmai szemmel is nagyon nehezen lehet eligazodni a kiküldött táblákon, áttekinthetetlen.
Az átadott pénzeszközök rendben vannak, beleférünk a költségvetésbe.
Erıs Gábor képviselı:
Az iskola mőanyag ablakainál probléma jelentkezett, célszerő lenne a szigetelést megnézetni.
Méhes Lajosné polgármester:
Eddig ebben a tekintetben nem kaptunk jelzést, de köszönöm az észrevételt, utána nézünk a
problémának.
A napirendi pont keretében két döntést kell hoznia a Képviselı-testületnek. Határozati
javaslatom a társulás 2010. évi költségvetése módosításáról az alábbi: Alap Község
Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Cece-Alap- Sáregres-Vajta Általános
Iskolai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Iskolai Intézményfenntartó Társulás)
2010. évi költségvetése módosítására irányuló elıterjesztést és az alábbi tartalommal
egyetértı véleményét nyilvánítja:
A Képviselı-testület az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése
bevételi elıirányzatának 214.060.000 forintra, kiadási elıirányzatának 214.060.000 forint
összegre történı módosítását elfogadásra javasolja.
I.1. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi bevételeinek módosítása jogcím
szerinti bontásban az alábbi:
Intézményi mőködési bevételek:
1.988.000 forint
Normatív állami hozzájárulás:
103.699.000 forint,
Központosított elıirányzat:
19.368.000 forint,
Költségvetési visszatérülések (normatíva)
590.000 forint,
Támogatás értékő mőködési bevételek
(Alap Község Önk.nak hozzájárulásával):
88.415.000 forint,
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Felhalmozási bevétel
0 forint.
I.2. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi kiadásainak módosítása
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Személyi juttatások:
116.342.000 forint,
Munkaadókat terhelı járulékok:
31.101.000 forint,
Dologi és folyó kiadások:
57.244.000 forint,
Felhalmozási kiadás
7.445.000 forint.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece község
Polgármesterét értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
59/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Cece-AlapSáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban:
Iskolai Intézményfenntartó Társulás) 2010. évi költségvetése módosítására irányuló
elıterjesztést és az alábbi tartalommal egyetértı véleményét nyilvánítja:
I. A Képviselı-testület az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése
bevételi elıirányzatának 214.060.000 forintra, kiadási elıirányzatának 214.060.000
forint összegre történı módosítását elfogadásra javasolja.
I.1. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi bevételeinek módosítása
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Intézményi mőködési bevételek:
1.988.000 forint
Normatív állami hozzájárulás:
103.699.000 forint,
Központosított elıirányzat:
19.368.000 forint,
Költségvetési visszatérülések (normatíva)
590.000 forint,
Támogatás értékő mőködési bevételek
(Alap Község Önk.nak hozzájárulásával):
88.415.000 forint,
Felhalmozási bevétel
0 forint.
I.2. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi kiadásainak módosítása
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Személyi juttatások:
116.342.000 forint,
Munkaadókat terhelı járulékok:
31.101.000 forint,
Dologi és folyó kiadások:
57.244.000 forint,
Felhalmozási kiadás
7.445.000 forint.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece község
Polgármesterét értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
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Méhes Lajosné polgármester:
Határozati javaslatom a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi költségvetésének beszámolójának véleményezésével kapcsolatban az
alábbi:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Cece-Alap-SáregresVajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Iskolai
Intézményfenntartó Társulás) 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló elıterjesztést.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Iskolai Intézményfenntartó Társulás
2010. évi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmát elfogadta melyrıl alábbi tartalom
szerint egyetértı véleményét nyilvánítja:
I.
A Képviselı-testület az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének teljesítését 203.439.000 forint bevételi és 204.536.000 forint
kiadási elıirányzattal elfogadásra javasolja.
I.1. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi bevételeinek teljesítése
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Intézményi mőködési bevételek:
2.422.000 forint
Normatív állami hozzájárulás:
103.699.000 forint,
Központosított elıirányzat:
19.368.000 forint,
Költségvetési visszatérülések (normatíva)
590.000 forint,
Támogatás értékő mőködési bevételek
(Alap Község Önk.nak hozzájárulásával):
77.360.000 forint,
Felhalmozási bevétel
0 forint.
I.2. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi kiadásainak teljesítése
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Személyi juttatások:
114.467.000 forint,
Munkaadókat terhelı járulékok:
31.101.000 forint,
Dologi és folyó kiadások:
50.593.000 forint,
Felhalmozási kiadás
8.375.000 forint.
I.3. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése bevételének és
kiadásának teljesítése településenként (ezer forintban):
Önkormányzat
Bevétel
Kiadás
Különbözet
megnevezése
teljesítése
teljesítése
TÁMOP
15.282
16.389
-1.107
Alap
64.799
64.789
10
Cece
123.358
123.358
0
A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a székhelytelepülés
önkormányzata a zárszámadás elfogadását követıen a társult települések
önkormányzataival pénzügyileg rendezi.
II.
Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évben európai uniós támogatással
megvalósuló a kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – innovatív
intézményekben kiírt TÁMOP 3.1.4. pályázaton 2009. évben elnyert projekt
megvalósításában vett részt.
III.
A Képviselı-testület felkéri az Iskolai Intézményfenntartó Társulás
gesztortelepülését, hogy a Társulást érintı költségvetési elıterjesztések
tekintetében legyen figyelemmel arra, hogy az elıterjesztésekben megjelenjen az
eredeti, módosított és teljesített bevételi és kiadási elıirányzatok összege
összesítve tájékoztató jelleggel.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece község
Polgármesterét értesítse.
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Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat
60/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Cece-AlapSáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban:
Iskolai Intézményfenntartó Társulás) 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
elıterjesztést.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Iskolai Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmát elfogadta melyrıl
alábbi tartalom szerint egyetértı véleményét nyilvánítja:
II.
A Képviselı-testület az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének teljesítését 203.439.000 forint bevételi és 204.536.000 forint
kiadási elıirányzattal elfogadásra javasolja.
I.1. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi bevételeinek teljesítése
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Intézményi mőködési bevételek:
2.422.000 forint
Normatív állami hozzájárulás:
103.699.000 forint,
Központosított elıirányzat:
19.368.000 forint,
Költségvetési visszatérülések (normatíva)
590.000 forint,
Támogatás értékő mőködési bevételek
(Alap Község Önk.nak hozzájárulásával):
77.360.000 forint,
Felhalmozási bevétel
0 forint.
I.2. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi kiadásainak teljesítése
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Személyi juttatások:
114.467.000 forint,
Munkaadókat terhelı járulékok:
31.101.000 forint,
Dologi és folyó kiadások:
50.593.000 forint,
Felhalmozási kiadás
8.375.000 forint.
I.3. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése
bevételének és kiadásának teljesítése településenként (ezer forintban):
Önkormányzat
megnevezése

Bevétel
teljesítése

Kiadás
teljesítése

Különbözet

TÁMOP
15.282
16.389
-1.107
Alap
64.799
64.789
10
Cece
123.358
123.358
0
A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a
székhelytelepülés önkormányzata a zárszámadás elfogadását követıen a
társult települések önkormányzataival pénzügyileg rendezi.
IV.

Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2010. évben európai uniós
támogatással megvalósuló a kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés –
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innovatív intézményekben kiírt TÁMOP 3.1.4. pályázaton 2009. évben elnyert
projekt megvalósításában vett részt.
V.

A Képviselı-testület felkéri az Iskolai Intézményfenntartó Társulás
gesztortelepülését, hogy a Társulást érintı költségvetési elıterjesztések
tekintetében legyen figyelemmel arra, hogy az elıterjesztésekben megjelenjen
az eredeti, módosított és teljesített bevételi és kiadási elıirányzatok összege
összesítve tájékoztató jelleggel.

A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece község
Polgármesterét értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

3.) ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA
ÓVODAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁS
2010.
ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Elıterjesztés elkészítésében közremőködik: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı,
Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı

Méhes Lajosné polgármester:
Napirendi pont tekintetében a képviselık az elıterjesztést megkapták. Az Óvodai Társulás
2010. évi beszámolójára irányuló elıterjesztést a társult önkormányzatok is megkapták
véleményezésre.
Társult önkormányzatok a költségvetés végrehajtása tekintetében egyetértı véleményükrıl
tájékoztattak.
Az elıterjesztést tegnap a bizottság megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, ismertesse a
Pénzügyi Bizottság javaslatát, véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló napirendi pontot megtárgyalta, és elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Miután kérdés, hozzászólás nincs, felkérem a képviselı-testület tagjait, aki az elıterjesztésben
foglalt határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Alap Község Önkormányzat
61/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a
továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2010. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló elıterjesztést.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2010. évi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmát elfogadta melyrıl a
társult önkormányzatok egyetértı véleményének birtokában alábbi határozatot
hozza:
III.

A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
költségvetésének teljesítését 178.896.000 forint bevételi és 170.927.000 forint
kiadási elıirányzattal elfogadásra javasolja.
I.1. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi bevételeinek teljesítése
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Intézményi mőködési bevételek:
17.858.000 forint
Normatív állami hozzájárulás:
54.414.000 forint,
Központosított elıirányzat:
15.510.000 forint,
Költségvetési visszatérülések (normatíva)
1.324.000 forint,
Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
20.161.000 forint,
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Cece pály.önr.) 999.000 forint,
Támogatás értékő mőködési bevételek
(Alap Község Önk.nak hozzájárulásával):
68.630.000 forint.
I.2. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi kiadásainak teljesítése
jogcím szerinti bontásban az alábbi:
Személyi juttatások:
77.679.000 forint,
Munkaadókat terhelı járulékok:
18.884.000 forint,
Dologi és folyó kiadások:
50.494.000 forint,
Támogatás értékő mőködési kiadás
(társulás 2009. évi maradványrendezése)
12.436.000 forint,
Szociális juttatások (iskolatej vásárlása Vajta)
81.000 forint,
Felhalmozási kiadások
a) Cecei Óvoda felújítása pályázati forrásból
9.992.000 forint,
b) Informatikai eszközök beszerzése pályázatból
970.000 forint,
c) Alapi Óvoda konyhai eszközök beszerzése
390.000 forint.
I.3. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetésének
bevételének és kiadásának teljesítése településenként:
Önkormányzat
megnevezése
Alap
Cece
Vajta
Sáregres
Alsószentiván

Bevétel
teljesítése
59.766.000
69.484.000
19.599.000
18.536.000
11.511.000

Kiadás
teljesítése
59.766.000
61.023.000
20.050.000
17.795.000
12.293.000

Különbözet

0
8.461.000
-451.000
741.000
-782.000
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A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a
székhelytelepülés önkormányzata a zárszámadás elfogadását követıen a
társult települések önkormányzataival pénzügyileg rendezi.
VI.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak 2010. évben felhalmozási kiadása
egyrészt pályázati
támogatások felhasználásából, másrészt Alap
Önkormányzata saját konyhájának eszközbeszerzésére irányuló teljesítésébıl
keletkezett.

VII.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnál 2010. évben mőködési célú,
valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor, az Óvodai
Intézményfenntartó Társulásnak adósságállománya nem keletkezett sem
lejárat, sem eszközök, sem bel- és külföldi hitelezık tekintetében.

VIII. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2010. évben európai uniós
támogatással megvalósuló a kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés –
innovatív intézményekben kiírt TÁMOP 3.1.4. pályázaton 2009. évben elnyert
„Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon” címet viselı
TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-153 azonosító számú projekt megvalósításában vett
részt.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzıt, hogy az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló döntés
tartalmának az önkormányzat költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezetbe
történı beépítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: azonnal

4.) KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ISMERTETÉSE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Elıterjesztést a Képviselık a meghívóval együtt megkapták.
A megbízott könyvvizsgálók átnézték az önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítését, az
önkormányzat 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét,
valamint a mőködés eredményét. A jelentésben leírták, hogy a megállapítás megbízható és
valós képet ad.
Amennyiben kérdés, hozzászólás a képviselık részérıl nincsen, határozati javaslatom a
következı: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a RADAR Könyvvizsgálói Kft.
(8000 Székesfehérvár, József Attila u. 21., III/7., képviseli: Karpfné Kolozsvári Borbála
Ibolya ügyvezetı, MKK eng. szám: 000495) által készített „Független könyvvizsgálói jelentés
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2010. évi egyszerősített összevont
éves beszámolójának könyvvizsgálatáról”, valamint „Kiegészítés az Alap Község
Önkormányzat 2010. évi egyszerősített összevont éves beszámolójának független
könyvvizsgálói jelentéséhez” dokumentumok tartalmát tudomásul vette. Felhatalmazza
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Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a könyvvizsgálói jelentést készítı társaságot
értesítse. Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: 2011. május 10.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
62/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap község Önkormányzata Képviselı-testülete a RADAR Könyvvizsgálói Kft. (8000
Székesfehérvár, József Attila u. 21., III/7., képviseli: Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya
ügyvezetı, MKK eng. szám: 000495) által készített „Független könyvvizsgálói jelentés
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2010. évi egyszerősített
összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról”, valamint „Kiegészítés az Alap
Község Önkormányzat 2010. évi egyszerősített összevont éves beszámolójának független
könyvvizsgálói jelentéséhez” dokumentumok tartalmát tudomásul vette.
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a könyvvizsgálói jelentést
készítı társaságot értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. május 10.

5.) ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Elıterjesztés elkészítésében közremőködik: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı,
Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı

Méhes Lajosné polgármester:
Az elıterjesztést a Képviselık a meghívóval együtt megkapták.
Nem sok Önkormányzat mondhatja el, hogy a 2010. évet így zárta, mint Alap Község
Önkormányzata. A megtakarítások a racionális átszervezéseknek és a társulásoknak is
köszönhetıek. A költségvetés kiadása és a bevétele egyensúlyban van.
Az elıterjesztést tegnap a bizottság megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, ismertesse a
Pénzügyi Bizottság javaslatát, véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az Alap Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról szóló
elıterjesztést megtárgyalta, és annak tartalmát elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Erıs Gábor képviselı:
A költségvetésben a bérleti díj bevétel mit takar?
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Méhes Lajosné polgármester:
A mővelıdési ház kiadásából származik ez a bérleti díj. Az elmúlt évben a TÁMOP
pályázathoz kapcsolódóan volt egy–két elıadás. Többször vették ki a mővelıdési ház
különbözı termeit is. Ennek a díja itt szerepel. A kiadásban sokat segített ez a bevétel.
Erıs Gábor képviselı:
A gépjármő adónál jelentkezett 12 millió forint, ez mind bejött?
Javaslom a képviselı-testületnek, hogy a bérleti díjak összege emelését vizsgálja meg.
Katona Attiláné gazdasági fıelıadó:
Igen, a gépjármőadónál mind bejött. Az iparőzési adó bevételeknél az ıstermelıi bevallások
miatt jelentısen megnıtt az adóbevétel, mely indokolja a magas számok szerepelését a
beszámolóban.
Méhes Lajosné polgármester:
A bevételek emelésére irányuló bérleti díjakra vonatkozó elıterjesztést a májusi ülésre
elıkészítjük.
A napirendi pont keretében határozattal kell dönteni arról, hogy a Képviselı-testület az
Önkormányzat 2010. év költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmát elfogadja.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
63/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község Önkormányzat 2010. évi
költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmát elfogadta.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselı-testület tagjait, hogy aki a napirendi pont keretében elıterjesztett
rendelettervezet elfogadásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
7/2010. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és
a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
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6.) ÖNKORMÁNYZAT

GAZDASÁGI

PROGRAMJÁNAK

ELİTERJESZTÉSE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Az elıterjesztést a Képviselık megkapták. A gazdasági program mindenekelıtt azokat a
távlati célokat, programokat, feladatokat kívánja meghatározni a 2011-2014 évekre, amelyek
az éves költségvetési tervezés kiinduló pontjává illetve szempontjaivá válnak.
Az elıterjesztést tegnap a bizottság megtárgyalta, felkérem a bizottság elnökét, ismertesse a
Pénzügyi Bizottság javaslatát, véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az Önkormányzat gazdasági programját a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete –
hivatkozással a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § -ára – Alap
Község Önkormányzata gazdasági programját 2011-2014. évekre a jegyzıkönyvhöz csatolt
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
64/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – hivatkozással a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § -ára – Alap Község
Önkormányzata gazdasági programját 2011-2014. évekre a jegyzıkönyvhöz csatolt
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

7.) ÖNKORMÁNYZAT
SZERVEZETI
SZABÁLYZATÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

ÉS

MŐKÖDÉSI

Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
Az alakuló ülésen a képviselı-testület a körjegyzıt az önkormányzat szervezeti és mőködési
szabályzatának felülvizsgálatával bízta meg. Az elıterjesztett rendelettervezet a jelen
hatályban lévı rendeletnél rövidebb tartalommal bír, melynek egyik oka, hogy a
jogszabályszerkesztésrıl szóló rendelet szabályai szerint az elıterjesztett rendelettervezet nem
ismételheti meg pl. az Ötv-ben szabályozott át nem ruházható hatásköröket, ugyanakkor több
esetben tartalmaz magasabb szintő jogszabályokra történı hivatkozást.
Az elıterjesztés felvázolja a rendelettervezet felépítését, amennyiben a képviselık részérıl
kérdés merül föl, arra készséggel válaszolok.
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Méhes Lajosné polgármester:
Miután kérdés, hozzászólás nincsen, kérem a képviselı-testület tagjait, hogy aki a
rendelettervezettel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
8/2010. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)

8.) SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı

Méhes Lajosné polgármester:
A települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb
feltételeként elıírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított
feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmezı vagy
jogosult által életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül
határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerő
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség
írható elı. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezıt, illetve a jogosultat
megfelelı, de legalább ötnapos határidı tőzésével a jegyzınek - az elvégzendı tevékenységek
konkrét megjelölésével - fel kell szólítania.
A rendelet még az átmeneti segély és a köztemetés tekintetében tartalmaz módosító
rendelkezéseket, melyek az elıterjesztésbıl is kitőnnek.
Kérem a képviselı-testület tagjait, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, az kézfelemeléssel
jelezze.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
9/2010. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 5/2008. (III. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
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9.) EGYEBEK, BEJELENTÉSEK
a.) 2010. évi éves ellenırzési jelentés
Méhes Lajosné polgármester:
A 2010. évben végzett belsı ellenırzés a 2009. évi normatíva igénylés ellenırzését taglalta.
A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásait a költségvetési törvény 3. számú
melléklete alapján Alap Község Önkormányzata igényelte a körjegyzıségen keresztül. Az
igénylés és az elszámolás az ellenırzött szervezeti egységeknél megfelelı formában és
tartalommal rendelkezésre álltak.
Az ellenırzési tevékenység fejlesztésével kapcsolatban javaslat nem került megfogalmazásra,
mivel minden ellenırzött terület vonatkozásában megfelelı kontrol mechanizmusok
mőködnek.
Határozati javaslatom az alábbi:
Alap község Önkormányzat Képviselı-testület Alap Község Önkormányzat „Éves Ellenırzési
Jelentés 2010.” elıterjesztésének tartalmát megismerte és elfogadta.
Az ellenırzési tevékenység fejlesztésével kapcsolatban javaslat nem került megfogalmazásra,
mivel az ellenırzött területek vonatkozásában megfelelı kontroll mechanizmusok mőködnek.
A Képviselı-testület felkéri Méhes Lajosné polgármestert, hogy a határozat egy példányát a
Sárbogárdi Kistérségi Iroda, és a belsı ellenır részére továbbítsa.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, határidı: 2011. május 14.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
65/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselı-testület Alap Község Önkormányzat „Éves
Ellenırzési Jelentés 2010.” elıterjesztés tartalmát megismerte és elfogadta.
Az ellenırzési tevékenység fejlesztésével kapcsolatban javaslat nem került
megfogalmazásra, mivel az ellenırzött területek vonatkozásában megfelelı kontroll
mechanizmusok mőködnek.
A Képviselı-testület felkéri Méhes Lajosné polgármestert, hogy a határozat egy
példányát a Sárbogárdi Kistérségi Iroda, és a belsı ellenır részére továbbítsa.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. május 14.

b.) Polgármester tájékoztatója az elızı ülés óta történt eseményekrıl
Méhes Lajosné polgármester:
Az elızı ülés óta történt eseményekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Képviselıtestületet:
- április 19.-én a Sárbogárdi Kistérségi Társulás 2010. évi zárszámadását elfogadta a Társulási
Tanács.
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- A Belügyminisztérium Önkormányzati Helyettes Államtitkársága arról tájékoztatott, hogy a
Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyesbizottság áprilisi ülésének napirendjén
szerepel a magyarországi szovjet hadisírok helyzete, melynek felméréséhez a Kormányhivatal
segítségét kérte, hogy az elmúlt 5 év során a településünkön található szovjet emlékmővet
illetve hadisírokat rendbe hoztunk-e. A válasz megküldése a települést érintıen fényképekkel
dokumentálva továbbításra került.
- az AQUAPLUS Kft tájékoztatott, hogy az elmúlt idıszakban történt sorozatos betörések
következtében szeretnék a vízmőtelep külsı világítását korszerősíteni amelynek költsége
bruttó 80.000 Ft. Ezt a költséget az AQUAPLUS Kft. átvállalja. E mellet javasolják a riasztó
berendezés felújítását, amelynek bekerülési költsége a kért árajánlat szerint nettó 130.000 Ft,
ennek beépítési költségét a Társaság nem tudja vállalni. Kérik a település együttmőködését.
A vízmőtelep az önkormányzat tulajdona. Meglátásom az, hogy a probléma megoldásától
elzárkózni nem kellene, de célszerő lenne a riasztórendszer felújítása tekintetében további
árajánlat bekérése. Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete megismerte az AQUAPLUS Kútfúró, Építı és Termál-energetiakai Kft., az
ivóvízhálózat üzemeltetıje vízmőtelep riasztó berendezésének felújítására irányuló
elképzeléseit, melyek megoldásától nem zárkózik el. A Képviselı-testület azonban a
költségek csökkentésének céljával felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a
vízmőtelep riasztó berendezésének felújítására kérjen be további árajánlatokat.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a
szolgáltatót tájékoztassa. Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: 2011. május 31.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
66/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte az AQUAPLUS Kútfúró,
Építı és Termál-energetiakai Kft., az ivóvízhálózat üzemeltetıje vízmőtelep riasztó
berendezésének felújítására irányuló elképzeléseit, melyek megoldásától nem zárkózik
el.
A Képviselı-testület azonban a költségek csökkentésének céljával felhatalmazza Méhes
Lajosné polgármestert, hogy a vízmőtelep riasztó berendezésének felújítására kérjen be
további árajánlatokat.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a
szolgáltatót tájékoztassa.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2011. május 31.
Méhes Lajosné polgármester:
- Megkeresett a Viasat Televízió az „ÁlomÉpítık” c. mősorral. A mősor során egy
építészekbıl és televíziós szakemberekbıl álló stáb átalakítja, élhetıvé teszi egy család
lakását, házát, adott esetben teljesen újat épít nekik. A bemutatott családok általában kéthárom- vagy többgyerekes famíliák, akik önhibájukon kívül (betegség, munkanélküliség,
baleset, szegénység, gazdasági válság stb.) szinte kilátástalan helyzetbe kerültek, de az
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otthonukat átalakító stáb, a helyi önkormányzat és a közösségi háló segítségével új esélyt
kapnak. Az elsı évadban 10 magyar példát mutattak be.
Ismertettem a megkeresés tartalmát a képviselıkkel, kérem, hogy esetleges javaslataikat
érintıen még a héten keressenek meg.
- A meseházikó terveit a képviselık megtekinthetik.
- Elızetes tájékozódásom szerint május 1-je és május 31-e között az MVH-hoz lehet
benyújtani a hivatal épületének szállás hellyé való átalakítására irányuló pályázatot. Az
információk szerint a pályázat 95%-os támogatási arányt nyújt, mely 5%-os önrészt feltételez.
dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Milyen fázisban van az önkormányzati téma? Mikor lesz eredmény?
Méhes Lajosné polgármester:
A pályázati tervek elkészültek, de a hivatal átköltözését érintıen pályázat benyújtásra nem
került. A Képviselı-testület döntésének megfelelıen az egészségügyi centrumot érintı
családsegítı, az iskola, és az óvodai infrastrukturális pályázatok kerültek benyújtásra.
A tervek készen vannak, melynek meglehetısen nagy a jelentısége, hiszen az egyes pályázati
alapok nem ritkán csak igen rövid ideig vannak nyitva. Az egyik pályázat ugyanakkor a
másiknak feltétele. A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál csak ebben a hónapban
lehet beadni a pályázatot. Ha nem tudjuk megcsinálni a gyógyszertárnál a hivatalt, a régi
elrendezéssel – átalakítás nélkül - is lehet azt mőködtetni a tervezı nyilatkozata szerint.
Figyelembe véve a gyógyszertárnál kialakítható helyiségeket, azok méretét, az épület főtése,
világítása gazdaságosabb lenne.
Zuppon Andrea képviselı:
A gyógyszertár el tud költözni?
Méhes Lajosné polgármester:
A gyógyszerész részérıl együttmőködés tapasztalható, az átköltöztetés megoldható lenne.
Meglátásom szerint fontos, hogy az önkormányzat rendelkezzen megfelelı pályázati
dokumentációk alapját képezı tervekkel, ha a pályázati feltételek megjelennek és mód nyílik
a pályázat benyújtására. A hivatal épülete átalakítása tekintetében három árajánlatot kértem be
tervezıktıl, melyek tartalmát és a szerzıdéstervezetet ismertetem. (jegyzıkönyvhöz csatolva).
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a legalacsonyabb árú, megfelelı mőszaki tartalmú
ajánlatot fogadja el.
Erıs Gábor képviselı:
Van ismerısöm, aki sárbogárdi, tıle is lehetne árajánlatot bekérni terveztetésre.
Méhes Lajosné polgármester:
Köszönöm az észrevételt és a javaslatot. Jelen tervezési munkánál kérem, hogy a képviselıtestület a már bekért ajánlatok között döntsön, tekintettel az idı rövidségére is, de a jövıben
lehetıség nyílhat a javasolt tervezıtıl is ajánlat bekérésére.
Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az Alap, Dózsa György utca 31. szám alatti
hivatal épülete átalakítás engedélyezési tervére, a tervezıi munkálatok elvégzésére
(megvalósíthatósági tanulmány, komplett építési engedélyezési tervdokumentáció
elkészítésére, akadálymentesítésére, tervezıi költségbecslés készítésére) szerzıdést kössön
Varga István (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 156. f/2.) tervezıvel a jegyzıkönyv mellékletét
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képezı megbízási
tervezési szerzıdéstervezet tartalma szerint, melynek forrását az
Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
67/2011. (IV. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy az Alap, Dózsa György utca 31. szám alatti hivatal épülete
átalakítás engedélyezési tervére, a tervezıi munkálatok elvégzésére (megvalósíthatósági
tanulmány, komplett építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére,
akadálymentesítésére, tervezıi költségbecslés készítésére) szerzıdést kössön Varga
István (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 156. f/2.) tervezıvel a jegyzıkönyv mellékletét
képezı megbízási tervezési szerzıdéstervezet tartalma szerint, melynek forrását az
Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.15 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Bölcskei Jenıné
jegyzıkönyv hitelesítı

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

Suplicz Attila
jegyzıkönyv hitelesítı

