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

JEGYZİKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2012. FEBRUÁR 24-ÉN TARTOTT
SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL
1. Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésének módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezetı, Csıgörné Csısz Éva
gazdasági ügyintézı
2. Alap Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı
3. Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi
költségvetésének véleményezése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezetı
4. Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi
költségvetése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezetı, Katona Attiláné pénzügyi
ügyintézı
5. „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetésének
véleményezése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
6. Költségvetési elıirányzatokat befolyásoló rendelet módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
7. Alap Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı
fizetési kötelezettségeinek meghatározása a költségvetési évet követı három évre
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
8. Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı
9. Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
10. Képviselı-testület 2012. évi munkaterve
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
11. Egyebek, bejelentések
Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 3/2011. (II. 27.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete: 4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete önkormányzati
lakások lakbére mértékének megállapításáról szóló 2/2009. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete: 5/2011. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2012.
évi költségvetésérıl
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete: 6/2011. (II. 27.) számú rendelete önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérıl
{folytatás a következı oldalon}
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19/2012. (II. 24.) számú határozat: Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2011. évi költségvetése módosításának elfogadása
20/2012. (II. 24.) számú határozat: Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
2012. évi költségvetésének véleményezése
21/2012. (II. 24.) számú határozat: Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi
költségvetésének elfogadása
22/2012. (II. 24.) számú határozat: „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi
költségvetésének véleményezése
23/2012. (II. 24.) számú határozat: Alap Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztetı
ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek meghatározásának elfogadása
24/2012. (II. 24.) számú határozat: Méhes Lajosné polgármester döntéshozatalból kizárása
25/2012. (II. 24.) számú határozat: Méhes Lajosné polgármester 2012. évi cafetéria-juttatás mértékének
elfogadása
26/2012. (II. 24.) számú határozat: Helyi civil szervezetek számára pályázat kiírása
27/2012. (II. 24.) számú határozat: Képviselı-testület 2012. évi munkatervének elfogadása
28/2012. (II. 24.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde költségvetési szerv
bankszámlája feletti rendelkezési jogosultak kijelölése
29/2012. (II. 24.) számú határozat: Röplabdacsapat támogatás biztosítása
30/2012. (II. 24.) számú határozat: Iskolai végzıs évfolyam kirándulásához támogatás biztosítása
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JEGYZİKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 24-én 17.00 órai
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános ülésérıl
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme, Alap Dózsa György utca 31.

Jelen vannak:

Meghívott:

Méhes Lajosné
dr. Gubik Zoltán
Bölcskei Jenıné
Erıs Gábor
Suplicz Attila
Salamon Lajos
Zuppon Andrea

polgármester
alpolgármester
települési képviselı
települési képviselı
települési képviselı
települési képviselı
települési képviselı

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Csıgörné Csısz Éva gazdasági fıelıadó
Katona Attiláné gazdasági fıelıadó
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezetı
Pekarek Istvánné tagintézmény vezetı
………………

Méhes Lajosné Alap Község Polgármestere:
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 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 7 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Bölcskei Jenıné és Salamon Lajos települési képviselıt megválasztotta.
Javasolom, hogy a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv vezetıjének a Képviselı-testület
Kisariné Lukács Györgyit fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl
készülı jegyzıkönyv vezetıjének egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta.
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános testületi ülés napirendi pontjait a
kiküldött meghívóval azonos tartalommal fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi
ülés napirendi pontjait egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –
testületi ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta:
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Napirendi pontok:
1. Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésének módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezetı, Csıgörné Csısz
Éva gazdasági ügyintézı
2. Alap Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı
3. Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi
költségvetésének véleményezése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezetı
4. Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi
költségvetése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezetı, Katona Attiláné
pénzügyi ügyintézı
5. „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetésének
véleményezése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
6. Költségvetési elıirányzatokat befolyásoló rendelet módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
7. Alap Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı
fizetési kötelezettségeinek meghatározása a költségvetési évet követı három évre
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
8. Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı
9. Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
10. Képviselı-testület 2012. évi munkaterve
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
11. Egyebek, bejelentések

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA
ÓVODAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÓDOSÍTÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezetı, Csıgörné Csısz
Éva gazdasági ügyintézı
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Méhes Lajosné polgármester:
A napirendi pont keretében a képviselık az elıterjesztést a meghívóval együtt megkapták. Az
elıterjesztés a társult önkormányzatok részére továbbításra került, valamennyi önkormányzat
egyetértı véleményérıl tájékoztatott. A költségvetési szerv vezetıje is egyetértését fejezte ki
az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi módosítását érintıen.
Megkérdezem a napirendi ponthoz tanácskozási joggal meghívottakat, kívánnak-e a szóbeli
kiegészítés lehetıségével élni?
Kiegészítés, kérdések, hozzászólások nem hangzottak el.
Méhes Lajosné polgármester:
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az
Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetésének módosítását. Felkérem Salamon Lajost
a bizottság elnökét, hogy a döntést ismertesse.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének
módosítására irányuló elıterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolja.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem aki a napirendi pont keretében tárgyalt
elıterjesztésbe foglalt határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
19/2012. (II. 24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – a társult önkormányzatok
Képviselı-testületei elızetes véleményezése alapján - megtárgyalta és elfogadta az
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a
továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2011. évi költségvetése
módosítására irányuló elıterjesztést.
A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése
módosítása tekintetében az alábbi határozatot hozta:
I.

A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetése bevételi elıirányzatának 183.583.000 forintra, kiadási
elıirányzatának 183.583.000 forint összegre történı módosítását elfogadásra
javasolja.

II.

A kiadási elıirányzat részét képezı személyi jellegő elıirányzat 76.519.000
forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 19.762.000 forintra, dologi
és egyéb folyó kiadási elıirányzat 51.731.000 forintra, mőködési célú
pénzeszköz átadás elıirányzat 8.195.000 forintra, felhalmozási kiadás
elıirányzat 24.114.000 forintra, tartalék elıirányzat 3.262.000 forintra
történı módosítását elfogadásra javasolja.
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A Képviselı-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzıt, hogy az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetése módosításának megfelelıen - az
önkormányzat
költségvetési
rendelete
módosításának
elıkészítésérıl
rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: azonnal

2.

ALAP

KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

2011.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı

Méhes Lajosné polgármester:
Az anyagot a képviselık a meghívóval együtt megkapták. Kérdezem a tanácskozási joggal
jelenlévı kolléganıt, illetıleg a Körjegyzı Asszonyt, kíván-e a szóbeli kiegészítés
lehetıségével élni? Továbbá kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
javaslatát, véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására irányuló
elıterjesztést megtárgyalta és a rendeletmódosítást a Képviselı-testületnek elfogadásra
javasolja.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselıket esetleges kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.
Képviselıi kérdések, hozzászólások nem hangzottak el.
Méhes Lajosné polgármester:
A napirendi pont keretében a Képviselı-testületnek rendeletet kell alkotnia, kérem a
képviselıket, aki az elıterjesztett rendelettervezet tartalmával egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
3/2011. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
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3.
CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA
ÁLTALÁNOS
ISKOLAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉLEMÉNYEZÉSE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezetı

Méhes Lajosné polgármester:
Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetését Cece Nagyközség
Önkormányzata véleményeztetésre eljuttatta Képviselı-testületünket.
A tény adatokat vették figyelembe. Az iskola bevétele a normatív hozzájárulásból, a kistérségi
társulás által átadott normatívákból és az önkormányzatok hozzájárulásából tevıdik ki, ezek
adják ki az összes bevételt, ami 56.803 ezer forint.
Az alapi iskolába 119 fı gyermek van. A tagintézményvezetı megbízása augusztusban lejár.
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi
költségvetésére irányuló elıterjesztést megtárgyalta és egyetértı vélemény kinyilvánítását
javasolja a Képviselı-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselıket esetleges kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.
Képviselıi kérdések, hozzászólások nem hangzottak el.
Méhes Lajosné polgármester:
Ismeretem határozati javaslatomat kérem, aki annak tartalmával egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta
Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Iskolai
Intézményfenntartó Társulás) 2012. évi költségvetésére irányuló elıterjesztés tartalmát.
Az elıterjesztést elfogadva az Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
költségvetési szerv 2012. évi költségvetésérıl alábbi véleményt alkotja:
I.
A Képviselı-testület az Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
költségvetési szerv költségvetését 2012. január 1-jei hatállyal 180.240 ezer forint
kiadási, és 180.240 ezer forint bevételi elıirányzattal elfogadja.
A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 101.238 ezer forinttal, a
munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó elıirányzatot 26.581
ezer forinttal, dologi kiadás elıirányzatot 48.611 ezer forinttal, intézményi
beruházás elıirányzatot 3.810 ezer forinttal jóváhagyja.
II.
Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv
költségvetéséhez az önkormányzatok összesen 60.806 ezer forinttal járulnak
hozzá.
Melybıl az egyes települések hozzájárulásainak összege:
Alap Község Önkormányzata
16.933 ezer forint
Cece Község Önkormányzata
43.873 ezer forint
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III.

Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésében általános és
céltartalék elıirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását,
valamint ilyen projektekhez történı hozzájárulást az Iskolai Intézményfenntartó
Társulás nem tervez. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulásnak többéves
kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének idıpontjában nincsenek.
IV.
Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
költségvetési szerv költségvetése a feladatellátást végzı költségvetési szerv
székhelye szerinti önkormányzat, azaz Cece Község Önkormányzata
költségvetésében szerepel.
V.
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Község
Polgármesterét értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
20/2012. (II. 24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta CeceAlap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Iskolai
Intézményfenntartó Társulás) 2012. évi költségvetésére irányuló elıterjesztés tartalmát.
Az elıterjesztést elfogadva az Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
költségvetési szerv 2012. évi költségvetésérıl alábbi véleményt alkotja:
I. A Képviselı-testület az Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
költségvetési szerv költségvetését 2012. január 1-jei hatállyal 180.240 ezer
forint kiadási, és 180.240 ezer forint bevételi elıirányzattal elfogadja.
A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 101.238 ezer
forinttal, a munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó
elıirányzatot 26.581 ezer forinttal, dologi kiadás elıirányzatot 48.611 ezer
forinttal, intézményi beruházás elıirányzatot 3.810 ezer forinttal jóváhagyja.
II. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv
költségvetéséhez az önkormányzatok összesen 60.806 ezer forinttal járulnak
hozzá.
Melybıl az egyes települések hozzájárulásainak összege:
Alap Község Önkormányzata
16.933 ezer forint
Cece Község Önkormányzata
43.873 ezer forint
III. Az Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésében általános és
céltartalék elıirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását,
valamint
ilyen
projektekhez
történı
hozzájárulást
az
Iskolai
Intézményfenntartó Társulás nem tervez. Az Iskolai Intézményfenntartó
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Társulásnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének
idıpontjában nincsenek.
IV. Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
költségvetési szerv költségvetése a feladatellátást végzı költségvetési szerv
székhelye szerinti önkormányzat, azaz Cece Község Önkormányzata
költségvetésében szerepel.
V. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrıl Cece
Község Polgármesterét értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

4.
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-SÁREGRES-VAJTA
ÓVODAI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné intézményvezetı, Katona Attiláné
pénzügyi ügyintézı

Méhes Lajosné polgármester:
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetését a kolléganık az érintett
önkormányzatokkal, az intézménnyel együttmőködve elkészítették. Az állami normatíva az
idei évben sem fedezi a szükséges kiadásokat, így a költségvetés valamennyi település
részérıl hozzájárulás fizetését tartalmazza. Az elıterjesztéshez csatolt 7. melléklet tartalmazza
az egyes települések hozzájárulásainak összegét. A hozzájárulás csökkenését az egyes
önkormányzatok esetében a gyermeklétszám növekedése eredményezné.
A Társulás keretében fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde költségvetési
szerv 2012. évi költségvetése a társult települések képviselı-testületei részére megküldésre
került, valamennyi önkormányzat egyetértı véleményérıl tájékoztatott. A költségvetési szerv
vezetıje részére is továbbításra került a költségvetés tervezete, aki eltérı vélemény nem
fogalmazott meg.
Kérdés, hozzászólás a képviselık részérıl?
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésére
irányuló elıterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Képviselı-testületnek.
Képviselıi kérdések, hozzászólások nem hangzottak el.
Méhes Lajosné polgármester:
Elhangzottak alapján kérem a képviselıket, aki az elıterjesztett határozati javaslat tartalmával
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
21/2012. (II. 24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó
Társulás
(továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) 2012. évi költségvetésére irányuló
elıterjesztés tartalmát.
Az elıterjesztést elfogadva – a társult önkormányzatok képviselı-testületei, a
költségvetési szerv vezetıjének egyetértı véleménye birtokában - az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde
2012. évi költségvetésérıl alábbi határozatot hozta:
I.

A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde költségvetését 2012. január 1-jei
hatállyal 142.381 ezer forint kiadási, és 142.381 ezer forint bevételi
elıirányzattal elfogadja.
A kiadási elıirányzatból a személyi juttatás elıirányzatot 72.509 ezer
forinttal, a munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó
elıirányzatot 18.957 ezer forinttal, dologi kiadás elıirányzatot 50.270 ezer
forinttal, intézményi beruházás elıirányzatot 645 ezer forinttal jóváhagyja.

II.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsıde költségvetéséhez az önkormányzatok összesen
56.214 ezer forinttal járulnak hozzá.
Melybıl az egyes települések hozzájárulásainak összege:
Alap Község Önkormányzata
32.683 ezer forint
Cece Község Önkormányzata
8.100 ezer forint
Vajta Község Önkormányzata
5.445 ezer forint
Sáregres Község Önkormányzata
6.617 ezer forint
Alsószentiván Község Önkormányzata
3.369 ezer forint.

III.

Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésében általános
és céltartalék elıirányzat nem kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt megvalósítását,
valamint ilyen projektekhez történı
hozzájárulást az Óvodai
Intézményfenntartó Társulás nem tervez. Az Óvodai Intézményfenntartó
Társulásnak többéves kihatással járó feladatai a költségvetés készítésének
idıpontjában nincsenek.

IV.

Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás által fenntartott Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde
költségvetési szerv költségvetése a feladatellátást végzı költségvetési szerv
székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község Önkormányzata
költségvetésében szerepel.

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

5. „HÁLÓ” DÉL-MEZİFÖLDI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás ülésére elkészült a „Háló” Dél-Mezıföldi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetése, melyet a Szolgálatot alkotó
településeknek véleményezniük kell. Az intézmény ellátja a gyermekjóléti alapszolgáltatás, a
családsegítés, a házi segítségnyújtás, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, az idıskorúak
nappali ellátása, a szociális étkeztetés feladatokat. Alap, Alsószentiván, Cece, Igar,
Mezıszilas, Sáregres, Vajta települések hozták létre a „Háló”-t 2008. évben. Hantos,
Nagylók, Sárbogárd intézményfenntartó társulás útján oldják meg a felsorolt feladatokat. A
Háló költségvetését az érintett települések polgármesterei több alkalommal egyeztették annak
érdekében, hogy a költségvetésben szerepelı hiány mérsékelhetı legyen. A mai napon is
történt egy egyeztetés, melynek eredményeképpen a normatíva és a megtakarítás fedezni
fogja a mőködési kiadásokat, az önkormányzatnak nem kell hozzájárulást fizetnie. A jövı hét
keddjén lesz még egy társulási ülés, ahol a térítési díjak mértékérıl fogunk dönteni. Kérem a
képviselı-testületi tagokat, hogy a határozatot úgy fogadják el, hogy Alap Község
Önkormányzata a 2012. évi költségvetésében nem tud hozzájárulást biztosítani.
Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete
megismerte a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi
költségvetésének tervezetét, mellyel kapcsolatban alábbi véleményét fogalmazza meg:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetésének tervezetében feltüntetett hiány
finanszírozására önkormányzati hozzájárulás fizetését vállalni nem tudja, annak fedezete Alap
Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésében nem biztosítható.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Társulási Tanács
felé a hiány finanszírozásának más módját javasolja.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi
költségvetésére irányuló elıterjesztést megtárgyalta és az ismertetett határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Képviselıi kérdések, hozzászólások nem hangzottak el.
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Méhes Lajosné polgármester:
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
22/2012. (II. 24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a „Háló” Dél-Mezıföldi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetésének tervezetét, mellyel
kapcsolatban alábbi véleményét fogalmazza meg:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetésének tervezetében feltüntetett hiány
finanszírozására önkormányzati hozzájárulás fizetését vállalni nem tudja, annak
fedezete Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésében nem biztosítható.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a Társulási
Tanács felé a hiány finanszírozásának más módját javasolja.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

6. KÖLTSÉGVETÉSI ELİIRÁNYZATOKAT BEFOLYÁSOLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A napirendi pont keretében a lakbérek megállapításáról szóló rendelettervezet módosítására
teszek javaslatot. Az elıterjesztés mellékletét képezi az önkormányzati lakások lakbérek
mértékének megállapításáról szóló rendelettervezet, mely eddig 150 Ft/m2/hónap lakbér
helyett 200 Ft/m2/hónap összegben határozza meg. A lakbérek emelésébıl származó
bevételeket az önkormányzati lakások felújítására tervezzük fordítani, mely az önkormányzat
a 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet 5. mellékletében feltüntetésre is került.
Kérem a képviselıket, aki az elıterjesztett rendelettervezet tartalmával egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete
önkormányzati lakások lakbére mértékének megállapításáról
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
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7. ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEIBİL EREDİ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET
KÖVETİ HÁROM ÉVRE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Az elıterjesztést a képviselık megkapták. A napirend tárgyalása az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésébıl adódó kötelezettség. Kérem a képviselıket
esetleges kérdéseiket, hozzászólásaikat fogalmazzák meg. Felkérem a Körjegyzı Asszonyt
röviden tájékoztassa a Képviselı-testületet.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
Az elıterjesztésben, illetıleg a költségvetési rendelettervezetben is találkozhattak a
képviselık a Stabilitási törvényre való hivatkozással, azaz Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény egyes rendelkezéseivel.
A Stabilitási tv. tartalmazza többek között az adósságot keletkeztetı ügylet és annak értéke
fogalmát, rögzíti, hogy az önkormányzat mőködési célra csak likvid hitelt vehet fel, illetve
tartalmazza azt is, hogy mely adósságot keletkeztetı ügylethez szükséges az
önkormányzatoknak kormányzati engedélyt kérniük.
Hivatkozott új államháztartási törvény 29. § (3) bekezdésének rendelkezése szerint az
önkormányzat évente legkésıbb a költségvetési rendelet elfogadásáig megállapítja a 2011. évi
CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható összegét. Az elıterjesztés
felvázolja, hogy Alap Község Önkormányzatának adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó
fizetési kötelezettségként kell figyelembe vennie az önkormányzat által felvett fejlesztési célú
hitelek törlesztését a Mővelıdési Ház felújítása illetve a csapadékvíz elvezetést szolgáló
beruházás esetében.
A Stabilitási tv. 10. § (3) bekezdése szerint: „Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó összes fizetési kötelezettsége az adósságot
keletkeztetı ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat
adott évi saját bevételeinek 50%-át.”
Az önkormányzat – az Európai Unió kötelezı jogi aktusából következı vagy nemzetközi
szervezet felé vállalt kötelezettségbıl eredı fejlesztést kivéve – nem indíthat új fejlesztést, ha
adósságot keletkeztetı ügyletéhez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri
vagy meghaladja a Stabilitási tv. idézett 10. § (3) bekezdés szerinti mértékét.
Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában
szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztetı ügyletéhez
kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékérıl a Kormányt elızetesen
tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében. Az önkormányzat
fejlesztési célú adósságot keletkeztetı ügyletéhez a Kormány a jogszabályban rögzített
feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá.
A Képviselı-testületnek az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmának elfogadását
megelızıen határozatban kell tehát döntenie a saját bevételeinek és adósságot keletkeztetı
ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a meghatározásáról.
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Erıs Gábor képviselı:
Megkérdezem, hogy önkormányzati telek eladásnak a bevétele is szerepel a felsorolt
összegben?
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
Nem szerepel önkormányzati ingatlan értékesítésébıl származó bevétel a határozati
javaslatban, illetıleg az önkormányzat költségvetési rendeletében sem, hivatalos értékbecslés
e tekintetben még nem készült.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki az elıterjesztésbe foglalt határozati
javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
23/2012. (II. 24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján – „Alap Község Önkormányzata saját
bevételeinek és adósságot keletkezetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek
meghatározása a költségvetési évet követı három évre” tárgyban készített elıterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
I.
Alap Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl
eredı fizetési kötelezettségeinek várható összege a költségvetési évet követı három évre:
Bevétel
megnevezése
Helyi adó
Önkormányzati
vagyon,
vagyon
étékő
jog
értékesítése,
hasznosítása
Osztalék,
koncessziós díj és
hozambevétel
Tárgyi
eszköz,
imm.
jósz.,
részvény
értékesítése
Bírság-, pótlék- és
díjbevétel
Kezességvállalással
kapcsolatos
megtérülés

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

9.000.000

9.100.000

9.200.000

9.300.000

0

0

0

0

500.000

500.000

500.000

500.000

0

0

0

0

400.000

500.000

550.000

600.000

0

0

0

0
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Saját
bevételek
összesen
Önkormányzat
adott évi saját
bevételeinek 50%a
Adósságot keletkeztetı
ügyletekbıl és
kezességvállalásokból
fennálló
kötelezettségek
Fejlesztési
hitel
törlesztése
a) Mővelıdési Ház
felújítása
b) Csapadékvíz
elvezetést
szolgáló
beruházás
Fejlesztési
hitel
törlesztése összesen:
Összesen:

9.900.000

10.100.000

10.250.000

10.400.000

4.950.000

5.050.000

5.125.000

5.200.000

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2.083.000

2.083.000

2.083.000

2.083.000

2.860.000

2.860.000

2.860.000

2.860.000

4.943.000
4.943.000

4.943.000
4.943.000

4.943.000
4.943.000

4.943.000
4.943.000

II.
A Képviselı-testület utasítja Méhes Lajosné polgármestert, hogy az adósságot
keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.
30.) Korm. rendelet alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2012. március 15.

8.

ALAP

KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

2012.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı

Méhes Lajosné polgármester:
Elkészült az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezete, melynek fı irányvonalát
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény adja
meg, illetıleg az önkormányzatnál várhatóan teljesített 2011. évi tényadatok. A 2012. évi
költségvetések összeállításánál figyelemmel kellett lenni a 2012. január 1-jétıl hatályos
jogszabályváltozásokra. Az államháztartásról új jogszabály, a 2011. évi CXCV. törvény és
annak új végrehajtási rendelete a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései
befolyásolták az önkormányzati rendelet és elıterjesztés tartalmának összeállítását.
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A költségvetési rendelettervezet összeállításánál figyelemmel kellett lenni a Stabilitási tv.
egyes rendelkezéseire, illetıleg az elıterjesztéshez kellett csatolni azon mellékleteket melyek
eddig az önkormányzati rendelet részét alkották.
Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezet tartalmazza a
Körjegyzıség, az Óvodafenntartó Társulás, a Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás
költségvetését. Az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás részére Alap
Önkormányzatától nyújtott hozzájárulás átadott pénzeszközként jelenik meg a
költségvetésben. A Képviselı-testület tagjai által folytatott elızetes egyeztetések alapján
elhangzottak a költségvetésbe beépítésre kerültek, így például a felhalmozásra tervezett
kiadások, a civil szervezetek részére a költségvetésben 3 millió forint került elkülönítésre,
melyhez pályázat útján juthatnak majd a pályázók. A képviselık lemondott tiszteletdíjának
összege, az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségátalány valamint a polgármesteri
költségátalány lemondott összege tartalékként jelenik meg a költségvetésben, melynek
felhasználásáról a képviselı-testület majd egyedi határozatokkal dönthet.
A 2012. évi gazdálkodás igen feszített lesz, ügyelni kell a takarékoskodásra, ebben kérem az
intézményvezetık segítségét is. Kérem a képviselıket, hogy a napirendi ponthoz szóljanak
hozzá, esetleges kérdéseiket tegyék fel.
A Pénzügyi Bizottság a költségvetés tervezetét tárgyalta, felkérem az elnököt, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke:
Alap Község Önkormányzat 2012. évi költségvetését a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta azt
elfogadásra javasolja a képviselı-testületeknek.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Együttes ülés keretében döntöttek Alap és Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselıtestületei a Körjegyzıség költségvetésének elfogadásáról. A jogszabály által adott kereteken
belül a költségvetési törvényben meghatározott 200 ezer forint összegben határozták meg a
köztisztviselık részére járó cafetéria-juttatás éves keretösszegét.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-a elıírja, hogy a polgármesteri
foglalkoztatási jogviszonyra megfelelıen alkalmazni kell a köztisztviselık jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-át, azaz a cafetéria-juttatást.
A Képviselı-testületnek egyedileg határozatban kell döntenie a polgármester cafetériajuttatásának éves keretösszegérıl, mely nem térhet el az adott hivatalban a köztisztviselık
számára meghatározott keretösszegtıl.
Méhes Lajosné polgármester:
Bejelentem személyes érintettségemet, kérem döntéshozatalból való kizárásomat.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Kérem, hogy aki Méhes Lajosné polgármester asszony személyét érintı cafetéria-juttatás éves
keretösszegének meghatározására vonatkozó döntéshozatalból való kizárásával egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
24/2012. (II. 24.) számú határozata
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Méhes Lajosné polgármestert a
személyét érintı cafetéria-juttatás éves keretösszegét meghatározó döntéshozatalból – a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésére
hivatkozással – kizárja.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Méhes
Lajosné fıállású polgármester 2012. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét –
figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati
képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-a, továbbá Alap-Alsószentiván
Községek Körjegyzısége köztisztviselıi részére megállapított cafetéria-juttatás mértékére –
200.000 forintban állapítja meg, melynek fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetése
terhére biztosítja.
A cafetéria-juttatás megállapított éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz
kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is.
A polgármester a köztisztviselıkre vonatkozó eljárási részletszabályok alapján igényelheti
cafetéria-juttatását.
A Képviselı-testület felhatalmazza a körjegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: folyamatos
Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 1 kizárás mellett az
alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
25/2012. (II. 24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Méhes Lajosné fıállású polgármester
2012. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét – figyelemmel a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §-a, továbbá Alap-Alsószentiván Községek
Körjegyzısége köztisztviselıi részére megállapított cafetéria-juttatás mértékére –
200.000 forintban állapítja meg, melynek fedezetét az Önkormányzat 2012. évi
költségvetése terhére biztosítja.
A cafetéria-juttatás megállapított éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz
kapcsolódó, a juttatást teljesítı munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is.
A polgármester a köztisztviselıkre vonatkozó eljárási részletszabályok alapján
igényelheti cafetéria-juttatását.
A Képviselı-testület felhatalmazza a körjegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: folyamatos
Erıs Gábor képviselı:
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A Cece Nagyközség önkormányzatánál a közalkalmazotti dolgozóknak a cefetéria – juttatása
nincsen, nem ad az önkormányzat a dolgozóinak. Ehhez képest nekünk nincs ilyen gondunk.
Méhes Lajosné polgármester:
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselıket, aki az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezet tartalmával egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület egyhangú, 7 igen szavazattal alábbi
rendeletet alkotta:
Alap község Önkormányzat Képviselı-testület
5/2011. (II. 27.) számú rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselı-testület elfogadta a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló
13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét, melynek 3. § (1) bekezdése szerint a Képviselıtestület a pályázatok benyújtásának határidejérıl éves költségvetésérıl szóló rendeletében
elfogadását követıen dönt. A pályázati kiírásban a pályázatok benyújtásának határidejét úgy
kell meghatározni, hogy az nem lehet kevesebb a pályázat kiírásától számított 30 napnál.
Tekintettel arra, hogy éves költségvetését a Képviselı-testület elfogadta, melyben
meghatározta, hogy a civil szervezetek támogatására 3 millió forintot különít el, javasolom a
képviselıknek, hogy a pályázat kiírása tekintetében is hozzon döntést. Ismertetem határozati
javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. évi költségvetésében
biztosított összesen 3 millió forint támogatási keret terhére pályázatot ír ki Alap Község
Önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezı civil szervezetek
részére Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének a civil szervezetek pénzügyi
támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) alapján.
Pályázatot nyújthat be az a bíróság által bejegyzett, legalább egy éve a településen mőködı
civil szervezet, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel
rendelkezik. Pályázatot nyújthat be továbbá a település közigazgatási területén mőködı
egyházi szervezet is.
A pályázatot a Rendelet 1. mellékletében rögzített Pályázati Adatlapon kell benyújtani,
melyhez csatolni kell a Rendelet 3. § (2) bekezdésében rögzített dokumentumokat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 16. 16.00 óra.
A pályázatokat írásban, 1 példányban Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
címezve kell benyújtani az alábbi címre: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete
7011 Alap, Dózsa György utca 31.
A beérkezett pályázatokat és támogatási kérelmeket a pályázati határidı elteltét követı 30
munkanapon belül a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
véleményezi, és javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illetıleg annak összegére, amelyet
megküld a Képviselı-testület részére.
A Képviselı-testület részére megfogalmazott vélemény kialakítása érdekében a Bizottság
vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a támogatásban részesítendı célkitőzés a köz javát
mennyiben szolgálja, és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.
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A Bizottsági vélemény alapján a Képviselı-testület 30 munkanapon belül valamennyi
pályázatot megtárgyal, és döntést hoz annak elbírálásáról, a támogatás összegérıl.
A pályázatok elbírálása során a Képviselı-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás
helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy e mód a pályázó által
megjelölt cél megvalósítására alkalmas.
A pályázat benyújtásával illetıleg annak eredményes elbírálása lévén a pályázó civil szervezet
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról szakmai, tartalmi valamint
pénzügyi beszámolót készít és a támogatásból megvalósított tevékenységérıl szóló
tájékoztató megjelentetéséhez Alap Község honlapján hozzájárul.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázati kiírás
közzétételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2012. március 12.
Kérem, hogy aki a pályázati kiírás tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
26/2012. (II. 24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. évi költségvetésében biztosított
összesen 3 millió forint támogatási keret terhére pályázatot ír ki Alap Község
Önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezı civil szervezetek
részére Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének a civil szervezetek pénzügyi
támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) alapján.
Pályázatot nyújthat be az a bíróság által bejegyzett, legalább egy éve a településen
mőködı civil szervezet, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett
székhellyel rendelkezik. Pályázatot nyújthat be továbbá a település közigazgatási
területén mőködı egyházi szervezet is.
A pályázatot a Rendelet 1. mellékletében rögzített Pályázati Adatlapon kell benyújtani,
melyhez csatolni kell a Rendelet 3. § (2) bekezdésében rögzített dokumentumokat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 16. 16.00 óra.
A pályázatokat írásban, 1 példányban Alap Község Önkormányzata Képviselıtestületének címezve kell benyújtani az alábbi címre: Alap Község Önkormányzata
Képviselı-testülete 7011 Alap, Dózsa György utca 31.
A beérkezett pályázatokat és támogatási kérelmeket a pályázati határidı elteltét követı
30 munkanapon belül a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) véleményezi, és javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illetıleg annak
összegére, amelyet megküld a Képviselı-testület részére.
A Képviselı-testület részére megfogalmazott vélemény kialakítása érdekében a Bizottság
vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a támogatásban részesítendı célkitőzés a köz
javát mennyiben szolgálja, és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.
A Bizottsági vélemény alapján a Képviselı-testület 30 munkanapon belül valamennyi
pályázatot megtárgyal, és döntést hoz annak elbírálásáról, a támogatás összegérıl.
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A pályázatok elbírálása során a Képviselı-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi
támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy e mód a
pályázó által megjelölt cél megvalósítására alkalmas.
A pályázat benyújtásával illetıleg annak eredményes elbírálása lévén a pályázó civil
szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásáról szakmai,
tartalmi valamint pénzügyi beszámolót készít és a támogatásból megvalósított
tevékenységérıl szóló tájékoztató megjelentetéséhez Alap Község honlapján hozzájárul.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázati
kiírás közzétételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2012. március 12.
Erıs Gábor képviselı:
A községünkben mőködött a Hagyományırzı Egyesület. Nem tudom, hogy megszőnt-e, vagy
szüneteltetik?
Méhes Lajosné polgármester:
Nem tudom, hogy mi van vele. Stagnál. Járjál utána, hogy mi van vele.
Suplicz Attila képviselı:
Az alapítványnál csak megszőnés létezik, szüneteltetés nincs. Nem tesznek eleget a
szervezetre vonatkozó szabályoknak. A tagokat kell megkérdezni róla.

9. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
Elıterjesztésben felvázolásra került az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 4/2011. (III. 30.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének indoka, hivatkozással a víziközmőszolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseire. Amennyiben kérdés van a
képviselık részérıl, arra készséggel válaszolok.
Méhes Lajosné polgármester:
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem a képviselıket, aki az
elıterjesztéshez csatolt rendelettervezet tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testület 7 igen egyhangú szavazattal alábbi rendeletet
alkotta:

Alap község Önkormányzat Képviselı-testület
6/2011. (II. 27.) számú rendelete
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
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10. KÉPVISELİ-TESTÜLET 2012. ÉVI MUNKATERVE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
Elıterjesztés tartalma szerint elkészült a Képviselı-testület idei évi munkaterve. Ezt várhatóan
a folyamatos jogszabályváltozások testületi munkát is befolyásoló hatásai módosítani fogják.
A munkaterv csak iránymutatásként szolgál a testület munkájához, kérem, hogy a képviselık
a munkaterv elfogadásáról határozattal döntsenek.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
27/2012. (II. 24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Képviselı-testület 2012. évi
munkatervét megtárgyalta és azt elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

11. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK

a) Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde költségvetési szerv bankszámlája
felett rendelkezni jogosultak kijelölése

Méhes Lajosné polgármester:
Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság
követelményét, melynek érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata.
2012. évben minden költségvetési szerv – mind az önállóan mőködı és gazdálkodó, mind az
önállóan mőködı költségvetési szerv részére – az önkormányzat által választott
számlavezetınél önálló fizetési számlát kell nyitni illetıleg önálló adószámot kell kérni. Az
ügyintézés már folyamatban van, az önállóan mőködı költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsıde részére az adószám már megkérésre került. Elindult a folyamat az
önkormányzat számlavezetı pénzintézeténél az OTP Bank Nyrt. Sárbogárdi Fiókjánál a
fizetési számla nyitása tekintetében is. A számlavezetı pénzintézet azonban képviselıtestületi döntést kér a számla feletti rendelkezésre jogosultak megjelölésérıl. Ismertetem
határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az AlapAlsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott
önállóan mőködı költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde, melynek
székhelye: 7011 Alap, Vörösmarty utca 7., törzskönyvi azonosító száma: 639327, adószáma:
16702024-2-07, KSH statisztikai számjele: 16702024-8510-322-07, vezetıje: Pekarek
Istvánné részére az OTP Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Sárbogárdi Fiókjánál önálló
fizetési számla nyit, mely számla felett rendelkezni jogosult:
1. Pekarek Istvánné intézményvezetı
2. Méhes Lajosné polgármester
3. Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
4. Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı
5. Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı

22
Az aláírásra jogosult személyek aláírásának érvényességéhez szükséges két jogosult személy
közül az egyiknek az 1., 2., sorszám alatt megnevezettek valamelyikének kell lennie.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntés
számlavezetı pénzintézet részére történı továbbításáról, a számlanyitásról gondoskodjon.
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 Önkormányzata
28/2012. (II. 24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap-Alsószentiván-Cece-SáregresVajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott önállóan mőködı
költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde, melynek székhelye:
7011 Alap, Vörösmarty utca 7., törzskönyvi azonosító száma: 639327, adószáma:
16702024-2-07, KSH statisztikai számjele: 16702024-8510-322-07, vezetıje: Pekarek
Istvánné részére az OTP Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Sárbogárdi Fiókjánál
önálló fizetési számla nyit, mely számla felett rendelkezni jogosult:
1.
2.
3.
4.
5.

Pekarek Istvánné intézményvezetı
Méhes Lajosné polgármester
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı
Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı

Az aláírásra jogosult személyek aláírásának érvényességéhez szükséges két jogosult
személy közül az egyiknek az 1., 2., sorszám alatt megnevezettek valamelyikének kell
lennie.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntés
számlavezetı pénzintézet részére történı továbbításáról, a számlanyitásról
gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

b) Támogatási kérelmek

a) Röplabdacsapat támogatása
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Méhes Lajosné polgármester:
Mohácsi András, az alapi iskola testnevelı tanára kéréssel fordult a képviselı-testület felé,
hogy az amatır országos döntın való részvétel anyagi fedezetét biztosítsuk. Az országos
döntı helyszíne Debrecen. Tavaly II. helyezést értek el, ahol dicsıséget szereztek az
iskolának és Alap Községnek. A várható költség 100 ezer forint. Határozati javaslatom: Alap
Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája (7011
Alap, Béke utca 12.) röplabdacsapatának 2012. március 31-én Debrecenben szervezett amatır
országos döntın való részvételéhez, várható költségeihez – így nevezési díj, szállás, utazási
költség - 100.000 Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2012. évi költségvetése tartaléka
terhére.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a
tagiskola képviselıjét értesítse, a támogatás kifizetésérıl számla ellenében gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: értesítésre: azonnal, kifizetésre: 2012. április 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
29/2012. (II. 24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Cecei Általános Iskola Alapi
Tagiskolája (7011 Alap, Béke utca 12.) röplabdacsapatának 2012. március 31-én
Debrecenben szervezett amatır országos döntın való részvételéhez, várható költségeihez
– így nevezési díj, szállás, utazási költség - 100.000 Ft támogatást nyújt az
Önkormányzat 2012. évi költségvetése tartaléka terhére.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a
tagiskola képviselıjét értesítse, a támogatás kifizetésérıl számla ellenében
gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: értesítésre: azonnal, kifizetésre: 2012. április 10.

b) Nyolcadikosok kirándulásának útiköltség támogatása
Méhes Lajosné polgármester:
Március 10.-én megrendezésre kerül az általános iskola nyolcadik osztályos tanulóinak a
tablóbálja. Az ott befolyt összeget a kirándulásra szeretnék fordítani. Hagyományokhoz híven
a képviselı-testület 50 ezer forint anyagi támogatással hozzájárul a végzısök kirándulásához.
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Cecei Általános
Iskola Alapi Tagiskolájában (7011 Alap, Béke utca 12.) végzıs nyolcadik osztályosok
kirándulásának utazási költségeihez 50.000 Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2012. évi
költségvetése fel nem vett polgármesteri, alpolgármesteri, képviselıi juttatásai terhére.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a
tagiskola képviselıjét értesítse, a támogatás kifizetésérıl számla ellenében gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: értesítésre: azonnal, kifizetésre: 2012. június hó
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Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
30/2012. (II. 24.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Cecei Általános Iskola Alapi
Tagiskolájában (7011 Alap, Béke utca 12.) végzıs nyolcadik osztályosok kirándulásának
utazási költségeihez 50.000 Ft támogatást nyújt az Önkormányzat 2012. évi
költségvetése fel nem vett polgármesteri, alpolgármesteri, képviselıi juttatásai terhére.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a
tagiskola képviselıjét értesítse, a támogatás kifizetésérıl számla ellenében
gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: értesítésre: azonnal, kifizetésre: 2012. június hó

c) Tájékoztatás a Start Munkaprogram alakulásáról

Méhes Lajosné polgármester:
Három projektben pályáztunk, amit meg is nyertünk. Röviden tájékoztatlak benneteket.
- „Mezıgazdasági földutak karbantartása”
Alap közigazgatási területén 33 km mezıgazdasági út található, mely teljes egészében földút.
A mezıgazdasági utak közül 14 km szakaszon tervezünk felújítást, melynek keretében a
mezıgazdasági utakat részben kıvel szórnánk le. Fontos feladat még a felnövekedett padka
lenyesése is. A munkálatokat kézi és gépi erıvel végeznénk. Tervezzük az utak melletti árkok
karbantartását is, ezen belül ároktisztítást, bozótvágást, a cserjével benıtt árkoknál cserjeirtást
is. Szükséges a tevékenységhez bérmunka is (gréder). Az árkok gyommentesítését is
elvégezzük. Az önkormányzatnak a 2 db benzinmotoros főkaszán kívül csak kis értékő
szerszámok (kézi kasza, csákány, apát és ásó) állnak a rendelkezésére. 2012. évben 7 km
mezıgazdasági út felújítása valósulna meg, a fennmaradó 7 km út felújítása 2013. évben
szeretnénk elvegezni. Amennyiben megvalósul a 2012-re tervezett mezıgazdasági projekt,
úgy az annak keretében vásárolt kistraktornak a mezıgazdasági utak felújításánál is jó hasznát
vennénk. A létszám 5 fı, a rendelkezés álló keret 3.600 ezer forint.
- „Közúthálózat, árkok, karbantartása”
Alap közigazgatási területén 38 km belterületi út található, melybıl 22 km hosszúságú
szakasz felújításra szorulna. A projekt keretében ezen utak kátyúzását, javítását, valamint az
utak melletti árkok karbantartását tervezzük elvegezni, 2012-ben 11 km-es szakaszon. Fontos
feladat még a felnövekedett padka lenyesése is. A munkálatokat kézi és gépi erıvel
végeznénk el. A programhoz szükséges bérmunka is, mivel nagy földmunkagépek nem állnak
rendelkezésünkre (gréder). Az árkok gyommetesítését kézi kaszával és benzinmotoros
főkaszával kívánjuk elvégezni. Az önkormányzatnak a 2 db benzinmotoros főkaszán kívül
csak kis értékő szerszámok állnak a rendelkezésére. A fennmaradó, felújításra szoruló 11 km
belterületi út felújítását 2013. évben szeretnénk elvégezni. A mezıgazdasági projekt
keretében a megvásárolni kívánt traktorhoz pótkocsit és tolólapot szeretnénk vásárolni, hogy a

25
kistraktort az útkarbantartásnál is hatékonyan tudjuk használni, így a kisebb gépi
földmunkákat és a szállítási feladatokat ezzel a saját eszközzel meg tudnánk valósítani. A
létszám 11 fı, a rendelkezés álló keret 14.520 ezer forint.
- „Mezıgazdasági tevékenység (kert, fóliasátor és faültetés)”
Az önkormányzat közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévı belterületi 438
helyrajzi számú ingatlanon 3000 négyzetméter szántón növénytermesztési tevékenységet
szeretnénk folytatni. Ennek keretében termelnénk burgonyát, sárgarépát, céklát,
petrezselymet, babot, valamint a 2011. ében a munkaügyi központ által támogatott
értékteremtı beruházás keretében megvalósuló 100 négyzetméteres fóliasátorban paprikát,
paradicsomot és uborkát. Ezek a termékek a helyi óvoda konyháján kerülnének
felhasználásra. Továbbá tervezzük két önkormányzati tulajdonú üres telek akác illetve
pusztaszil facsemetével való beültetését. A munkák megkezdése elıtt a dolgozók
munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melyek költségeit az önkormányzat
biztosítja. A facsemeték gyorsan növı fafajok, a fát az önkormányzat a szociálisan rászoruló
személyek részére segélyezési célra kívánja felhasználni. A létszám 10 fı, a rendelkezés álló
keret 12.000 ezer forint. Ebben a projektben négy napot kell dolgozni az ötödik napon pedig
oktatásban részesülnek. Segédgazda tanúsítványt is kapnak a résztvevık. Az oktatás
szombatonként 40 + 20 héten keresztül fog történni.
Erıs Gábor képviselı:
Az iskolánál az üvegházat is lehetne üzemeltetni a palánták neveléséhez. A szertárt is lehetne
használni, a kézi szerszámok tárolásához.
Méhes Lajosné polgármester:
Elınevelt palántákat szeretnénk vásárolni a fóliasátor beültetéséhez.

Az ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné polgármester megköszönte a
részvételt és az ülést 19.00 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Bölcskei Jenıné
jegyzıkönyv hitelesítı

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

Salamon Lajos
jegyzıkönyv hitelesítı

