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JEGYZİKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

2011. AUGUSZTUS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI 
 NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 

 
 
 
 
 

Napirendi pontok:  
 
1. „TÁMOP-3.1.7-11/2 kódszámú Referencia-intézmények országos 
hálózatának kialakítása és felkészítése” címő pályázat benyújtása  
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  

 
2. Cecei Iskola Alapító Okirata módosításának véleményezése 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  
 
3. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  
 
4. Egyebek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 
100/2011. (VIII. 18.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde „TÁMOP-3.1.7-11/2 
kódszámú Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” címő pályázat benyújtása  
101/2011. (VIII. 18.) számú határozat: Cecei Iskola Alapító Okirata módosítása – egyetértı vélemény 
nyilvánítása 
102/2011. (VIII. 18.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Alapító Okirata IV. számú 
módosítása  
103/2011. (VIII. 18.) számú határozat: Mosoly TV ajánlata - döntés elnapolása   
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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 

Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 18-án 17.15 
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  
 Zuppon Andrea települési képviselık                          

  
Igazoltan távollévı:  
 Erıs Gábor 
       Suplicz Attila települési képviselı      
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
                        Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésén 
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 5 
tagja jelen van, az ülést megnyitom. Erıs Gábor és Suplicz Attila képviselı jelezte, hogy 
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen. 
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület dr. Gubik 
Zoltán 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 5 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – dr. Gubik Zoltán és Salamon Lajos települési képviselıt megválasztotta. 
 
Javasolom, hogy a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv vezetıjének a Képviselı-testület 
Nyikosné Katzenberger Erikát fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl 
készülı jegyzıkönyv vezetıjének egyhangúan 5 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Nyikosné Katzenberger Erikát elfogadta. 
 
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak 
szerint fogadja el: 
1. „TÁMOP-3.1.7-11/2 kódszámú Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása 
és felkészítése” címő pályázat benyújtása  
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  
2. Cecei Iskola Alapító Okirata módosításának véleményezése 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  
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3. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  
4. Egyebek 
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontjait egyhangúan 5 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül - 
javaslat szerint elfogadta.  
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1. „TÁMOP-3.1.7-11/2 KÓDSZÁMÚ REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK 

ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS FELKÉSZÍTÉSE” CÍMŐ 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA  
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
Tájékoztatom a Képviselı-testületet az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde vezetıje 
megkeresésének tartalmáról a TÁMOP -3.1.7-11/2 kódszámú pályázattal kapcsolatban. 
„Tisztelt Képviselı-testület! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. június 22-én 
meghirdette a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Referencia-intézmények országos 
hálózatának kialakítása és felkészítése" címő pályázatot. Pályázati összeg: 3.000.000 Ft. A 
pályázat önerıt nem igényel. A megvalósításhoz elıleg igényelhetı: pályázati összeg 25%-a. 
A pályázat célja, hogy a referencia értékő mőködési és pedagógiai gyakorlattal rendelkezı 
közoktatási intézmények, intézményi fejlesztési tervük alapján felkészüljenek nevelési-
oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék 
más közoktatási intézmények értékelvő, szakmai fejlesztı tevékenységét. 
A korábbi TAMOP pályázattól eltérıen nem az önkormányzat, hanem az egyes intézmények 
pályázhatnak. 
Az önkormányzatnak csak támogatási szándékát kell kifejeznie a pályázaton való 
részvételhez. 
Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde, mint nevelési-oktatási intézmény szeretne 
részt venni a pályázaton, ezzel lehetıség nyílik az intézmény számára a „jó gyakorlatok” 
értékesítésére, ami óvodánk számára bevételt jelent. 
A pályázatban elnyert összeget az óvoda továbbképzéseken való részvételre, szaktanácsadói 
támogató szolgáltatások igénybevételére, az intézmény belsı szakmai közremőködıinek 
fejlesztési tevékenységére, valamint eszközbeszerzésre használhatja fel. A pályázat 
benyújtása 2011. augusztus 2-tıl-2011. szeptember 15-ig lehetséges, de a támogatás 
megítélése - a kritériumok teljesülése esetén - a régión belül érkezési sorrend alapján történik. 
A pályázat tervezett megvalósítási idıszaka: 2011. október 17.- 2012. június 17. (8 hónap).” 
Miután a pályázat utófinanszírozott, így az elılegként le nem hívható támogatási összeget az 
önkormányzatnak meg kell elılegeznie. Javaslom a Képviselı-testületnek, hogy a pályázat 
benyújtásának szándékát támogassa az ismert feltételek mellett. Bízok abban, hogy profitálni 
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tudunk belıle. Plusz bevételre is számíthatunk, a mővelıdési ház bérbe adásával. A TÁMOP 
pályázat nagyon hasznos volt számunkra, és a következı pályázatok alapját képezi.      
Határozati javaslatom a következı: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – 
megismerve a feltételeket - kifejezi támogatási szándékát az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsıde (7012 Alap, Vörösmarty utca 7.) által benyújtandó „TÁMOP-3.1.7-11/2 kódszámú 
referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” címő pályázattal 
kapcsolatban.  
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert az Alapi Óvoda és Egységes 
Óvoda által benyújtandó TÁMOP-3.1.7-11/2 kódszámú pályázaton való részvételével 
kapcsolatos nyilatkozatok aláírására, a Képviselı-testület döntésének intézményvezetı részére 
történı értesítésére. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

100/2011. (VIII. 1.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – megismerve a feltételeket - kifejezi 
támogatási szándékát az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde (7012 Alap, 
Vörösmarty utca 7.) által benyújtandó „TÁMOP-3.1.7-11/2 kódszámú referencia-
intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” címő pályázattal 
kapcsolatban.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert az Alapi Óvoda és 
Egységes Óvoda által benyújtandó TÁMOP-3.1.7-11/2 kódszámú pályázaton való 
részvételével kapcsolatos nyilatkozatok aláírására, a Képviselı-testület döntésének 
intézményvezetı részére történı értesítésére. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

2. CECEI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSÁNAK 

VÉLEMÉNYEZÉSE 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Cece Önkormányzata megküldte - jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint - véleményezés 
céljából a Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának VI. számú módosítását, mely a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása miatt szükséges a sajátos nevelési 
igényő gyermek, tanuló vonatkozásában. Az intézmény típus szerinti besorolását is át kell 
vezetni az alapító okiraton a magasabb szintő jogszabályoknak megfelelıen. Az alapító okirat 
módosítása tekintetében 2011. szeptember 1-jei hatállyal javasolom a képviselı-testületnek az 
egyetértı vélemény kinyilvánítását. Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
101/2011. (VIII. 18.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – hivatkozással a Cece-Alap-Sáregres-
Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl 
szóló megállapodás 8.1.1. pontjára – a Cecei Iskola Alapító Okirata 9. a) pontja, 15. 
pontja, 21. pontja 2011. szeptember 1-jei hatállyal történı módosítása tekintetében 
elıterjesztés szerinti tartalommal egyetértı véleményét nyilvánítja.  
 
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Község 
Polgármesterét értesítse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
 

3. ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSİDE ALAPÍTÓ 

OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
 Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Jegyzıasszony az elıterjesztésben felvázolta az Alapító Okirat módosításának indokait. Az 
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 
2010. évi XC. törvény módosította többek között az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvényt, illetve hatályon kívül helyezte a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt.  
A módosítás következtében a költségvetési szervek esetén – ilyen az Alapi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsıde is – megszőnt az alaptevékenység meghatározásánál a kisegítı és 
kiegészítı tevékenységbe sorolás. A költségvetési szervek alap- és vállalkozási tevékenységet 
folytathatnak. E változást hivatkozott 2010. évi XC. törvény 135. § (5) bekezdés alapján a 
hatálybalépést követı elsı módosítás során kell az Alapító Okiratban átvezetni. Módosult 
továbbá az intézmények típus szerinti besorolásának meghatározása. 
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 
szóló 2010. évi CLIII. törvény 16. § 15. pontja 2011. szeptember 1-jei hatállyal módosította a 
közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontjában szabályozott 
„sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló” megfogalmazást.  
Elıterjesztett Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Alapító Okirata IV. számú 
módosítása tartalmazza fentiek alapján az Okirat 9.), 10.), 15.) pontjának módosítását, 
igazodva említett jogszabályváltozásokhoz. 
A társult önkormányzatok képviselı-testületei az alapító okirat módosítása tekintetében 
egyetértı véleményüket kinyilvánították, ismetetem határozati javaslatomat: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete – hivatkozással a Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-
Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló 
megállapodás 8.1.1. pontjára, tekintettel Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta települések 
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önkormányzatai képviselı-testületei egyetértı véleményére – az Alapi Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsıde Alapító Okirata (a továbbiakban: Alapító Okirat) IV. számú módosítását 
2011. szeptember 1-jei hatállyal az alábbi tartalommal elfogadta:   
1./ AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 9.) PONTJA ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: 
„9.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: 

a) Az intézmény az óvodai nevelés feladatait a Kt. 24. §-a, a sajátos nevelési igényő 
gyermekek óvodai nevelését a Kt. 30. §-a, a Kormány 137/1996. (VIII. 28.) számú 
rendeletével kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint készített óvodai 
nevelési program, valamint Sárbogárdi Kistérség Közoktatás-fejlesztési Terve alapján 
végzi. 
b) Az intézmény székhelyén az egységes óvoda-bölcsıde feladatait a Kt. 33. § (14) 
bekezdése valamint a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM. rendelet 39/M. §-a alapján végzi.  
c) Jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenységi szakágazat:  

851020  Óvodai nevelés 
d) Kötelezı feladatként ellátandó alaptevékenysége: 

d.a.) 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
d.b.) 851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 

 Sajátos nevelési igényő gyermek: az a gyermek, aki a szakértıi és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

 a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerı 
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

 b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

d.c.) 562912 Óvodai intézményi étkeztetés  
d.d.) 562920 Egyéb vendéglátás 
d.e.) 562917 Munkahelyi étkeztetés 
d.f.) 856099  Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 
d.g.) Intézmény székhelyén: 
        889101 Bölcsıdei ellátás” 

2./ AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 10.) PONTJA ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: 
10.) Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 
„Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde vállalkozási tevékenységet nem végez.” 
3./ AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 15.) PONTJA ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: 
„15.) Az intézmény típus szerinti besorolása:  

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
A bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az óvodavezetı. 
A költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátását Alap–Alsószentiván 
Községek Körjegyzısége – mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv – 
végzi. Az önállóan mőködı és gazdálkodó valamint az önállóan mőködı költségvetési 
szerv közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét külön megállapodásban 
rögzíti.” 

A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, az Alapító Okirat IV. 
számú módosítása törzskönyvi nyilvántartáson történı átvezetésérıl gondoskodjon.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

102/2011. (VIII. 18.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – hivatkozással a Alap-Alsószentiván-
Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és 
mőködtetésérıl szóló megállapodás 8.1.1. pontjára, tekintettel Alsószentiván, Cece, 
Sáregres, Vajta települések önkormányzatai képviselı-testületei egyetértı véleményére – 
az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Alapító Okirata (a továbbiakban: Alapító 
Okirat) IV. számú módosítását 2011. szeptember 1-jei hatállyal az alábbi tartalommal 
elfogadta:   
 
1./ AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 9.) PONTJA ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: 
„9.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége: 

a) Az intézmény az óvodai nevelés feladatait a Kt. 24. §-a, a sajátos nevelési igényő 
gyermekek óvodai nevelését a Kt. 30. §-a, a Kormány 137/1996. (VIII. 28.) számú 
rendeletével kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint készített óvodai 
nevelési program, valamint Sárbogárdi Kistérség Közoktatás-fejlesztési Terve 
alapján végzi. 
b) Az intézmény székhelyén az egységes óvoda-bölcsıde feladatait a Kt. 33. § (14) 
bekezdése valamint a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 
8.) MKM. rendelet 39/M. §-a alapján végzi.  
c) Jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenységi szakágazat:  

851020  Óvodai nevelés 
d) Kötelezı feladatként ellátandó alaptevékenysége: 

d.a.) 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
d.b.) 851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 

 Sajátos nevelési igényő gyermek: az a gyermek, aki a szakértıi és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

 a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerı 
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

 b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

d.c.) 562912 Óvodai intézményi étkeztetés  
d.d.) 562920 Egyéb vendéglátás 
d.e.) 562917 Munkahelyi étkeztetés 
d.f.) 856099  Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 
d.g.) Intézmény székhelyén: 
        889101 Bölcsıdei ellátás” 

 
2./ AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 10.) PONTJA ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: 
10.) Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 
„Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde vállalkozási tevékenységet nem végez.” 
 
3./ AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 15.) PONTJA ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: 
„15.) Az intézmény típus szerinti besorolása:  

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
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A bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az óvodavezetı. 
A költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi feladatainak ellátását Alap–
Alsószentiván Községek Körjegyzısége – mint önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szerv – végzi. Az önállóan mőködı és gazdálkodó valamint az önállóan 
mőködı költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét 
külön megállapodásban rögzíti.” 

 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, az Alapító Okirat IV. 
számú módosítása törzskönyvi nyilvántartáson történı átvezetésérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
4. EGYEBEK 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A Mosoly TV megkeresett, hogy hetente egy alkalommal a faluról mősort vetítenének. 
Együttmőködési megállapodás tervezetét ismertetem, elızetes tájékozódás szerint a 
szolgáltatás díja hozzávetıleges díja 20 ezer forint plusz áfa havonta.  A tárgyalásokat a 
TARR Kft-vel a Mosoly TV folytatná a testület döntése után. 
A Sárbogárdi tévében is elég sok hír van Alapról, melyért nem kell fizetni. 
Félévente megjelenik az Alapi Híradó, melynek viszont van költsége.  
 
Bölcskei Jenıné képviselı:  
Szerintem nincs mindenkinek kábel televíziója, és így kevesebb emberhez jut el a hír, mint 
nyomtatott formában. Az újság ingyen elvihetı a boltokból, és többen ez alapján is tudnak 
Alapról tájékozódni.  
 
Zuppon Andrea képviselı:  
Nem láttam még egy mősort sem a Mosoly TV mősorából.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Nem tudom, hogy a kábeltévé alapcsomagjába belefér-e az ajánlott szolgáltatás, vagy átlép 
egy magasabb kategóriájú csomagba, ez az ajánlatból nem derül ki. Az embereknek mind 
kevesebb pénzük jut egyéb kiadásokra. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövı. Alapon lenne a 
legnagyobb lefedettsége, Cece és Káloz már most is tudja fogni a TV adását, de nekik nem 
kell érte pénzt fizetni.  
 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Szükséges a heti egy nap mősoridı, hogy a település eseményeit bemutassunk? 
 
Salamon Lajos képviselı:  
Szerintem a bogárdi tévében is van a faluról annyi, hogy az emberek tájékozódni tudjanak.  
 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Az ajánlott szolgáltató mősorát meg kellene nézni, hogy összehasonlítási alapunk legyen. 
Cece, Káloz nem fizet a mősorszórásért. Alapnak miért kell ezt megfizetnie?  
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Méhes Lajosné polgármester:  
Javasolom, hogy a felmerült kérdések egyeztetéséig napolja el a Képviselı-testület a döntését, 
hatalmazzon fel a Képviselı-testület a Mosoly TV-vel kapcsolatos további tárgyalások 
folytatására.  
Határozati javaslatom a következı: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – 
hivatkozással az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 8/2011. (V. 2.) 
önkormányzati rendelet 29. § (1) és (2) bekezdésére - a Mosoly TV (7000 Sárbogárd, Attila u. 
30., képviseli: Révész Csaba tulajdonos) településen történı mősorszolgáltatásával 
kapcsolatos megállapodás megkötése tekintetében döntését 2011. szeptember hónapban 
tartandó ülésére elnapolja, felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a szolgáltatás 
részleteinek tisztázása érdekében a Képviselı-testületi ülésen elhangzottak függvényében 
további tárgyalásokat folytasson.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. szeptember 30.  
Kérem a képviselıket, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzata 

103/2011. (VIII. 1.) számú határozata 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – hivatkozással az önkormányzat 
szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 8/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet 29. § 
(1) és (2) bekezdésére - a Mosoly TV (7000 Sárbogárd, Attila u. 30., képviseli: Révész 
Csaba tulajdonos) településen történı mősorszolgáltatásával kapcsolatos megállapodás 
megkötése tekintetében döntését 2011. szeptember hónapban tartandó ülésére elnapolja; 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a szolgáltatás részleteinek tisztázása 
érdekében a Képviselı-testületi ülésen elhangzottak függvényében további tárgyalásokat 
folytasson.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2011. szeptember 30.  
 
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.00 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Nyikosné Katzenberger Erika  
           polgármester                                                                               körjegyzı 
 
 
 
         dr. Gubik Zoltán                           Salamon Lajos 
     jegyzıkönyv hitelesítı                                                         jegyzıkönyv hitelesítı 


