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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. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT  
SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 

 
 
 

1. Háló Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi szakmai 
beszámolója 
Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Bencsik Zsolt intézményvezetı, Gicziné 
Boromissza Márta családgondozó, Tusa Imréné családsegítı 
 

2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 
elıterjesztése 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı, Kovácsné Pribék Erzsébet 
igazgatási ügyintézı 
 

3. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi munkakörének 
betöltésére meghirdetendı pályázati felhívás 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 

 
4. Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítása 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 

5. Egyebek, bejelentések 
 
 
 
 

 
Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 

75/2012. (V. 31.) számú határozat: Háló Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi 
szakmai beszámolójának elfogadásáról  
76/2012. (V. 31.) számú határozat: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó 
értékelés elfogadásáról 
77/2012. (V. 31.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi munkakörének 
betöltésére meghirdetendı pályázati felhívás kiírásáról 
78/2012. (V. 31.) számú határozat: Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás VIII. számú 
módosításának elfogadásáról 
79/2012. (V. 31.) számú határozat: Játszótéri eszközök idıszakos ellenırzése - engedéllyel rendelkezı 
szervezet kijelölésérıl 
80/2012. (V. 31.) számú határozat: Nyilatkozat járási kormányablak létesítésének elutasításáról  
81/2012. (V. 31.) számú határozat: Erıs Gábor települési képviselı tiszteletdíjával kapcsolatos nyilatkozatának 
tudomásul vételérıl 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-én 17.30 órai 
kezdettel tartott soron következı nyilvános ülésérıl 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme, Alap Dózsa György utca 31. 
 
Jelen vannak:      
Méhes Lajosné                                       polgármester 
dr. Gubik Zoltán alpolgármester 
Bölcskei Jenıné települési képviselı 
Suplicz Attila települési képviselı 
Salamon Lajos települési képviselı 
Zuppon Andrea települési képviselı 
 
Igazoltan távollévı:  
Erıs Gábor települési képviselı 
 
Tanácskozási joggal meghívott:        
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Bencsik Zsolt intézményvezetı 
Gicziné Boromissza Márta családgondozó 
Tusa Imréné családsegítı 
Kovácsné Pribék Erzsébet igazgatási ügyintézı 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésén 
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 6 
tagja jelen van, az ülést megnyitom.  
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület Zuppon 
Andrea 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 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Zuppon Andrea 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 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta. 
 
Javasolom, hogy a testületi ülés napirendi pontjait a Képviselı-testület a meghívóval azonos 
tartalommal fogadja el, kérem aki ezzel egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
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Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontját egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – 
javaslat szerint elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Háló Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi szakmai 

beszámolója 
Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Bencsik Zsolt intézményvezetı, Gicziné 
Boromissza Márta családgondozó, Tusa Imréné családsegítı 
 

2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 
elıterjesztése 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı, Kovácsné Pribék Erzsébet 
igazgatási ügyintézı 
 

3. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi munkakörének betöltésére 
meghirdetendı pályázati felhívás 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 

 
4. Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítása 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 

5. Egyebek, bejelentések 
 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1. HÁLÓ DÉL-MEZİFÖLDI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 
Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Bencsik Zsolt intézményvezetı, Gicziné 
Boromissza Márta családgondozó, Tusa Imréné családsegítı 
 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
A Képviselı-testület tagjai megkapták a Háló Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2011. évi szakmai beszámolóját, mely tartalmazza a családsegítı és a 
családgondozó elıterjesztését is. Köszöntöm az ülésen megjelent Bencsik Zsolt 
intézményvezetıt és Gicziné Boromissza Márta családgondozót, Tusa Imréné családsegítıt. 
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az intézménnyel. Az új épületben nagyon jól mőködik az 
idısek nappali ellátása, az emberek szeretnek oda járni. Normatíva fedezi a közüzemi 
számlákat, a jövıben is bízunk, hogy kijövünk belıle. Köszönöm a háló dolgozóinak a 
munkáját.     
Kérdezem a napirendi pont elıterjesztıit, kívánják-e írásban benyújtott elıterjesztésüket 
szóban kiegészíteni? 
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Bencsik Zsolt intézményvezetı: 
Az ellátotti létszám az év elején 41 fı volt. Kérem, hogy ha van valakinek ismerıse, aki 
rászorul, jelezzék a munkatársaimnak. Szívesen veszünk minden jelzést.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A születés csökken, több az idıskorú, elöregszik a falu.  
 
Bölcskei Jenıné képviselı:  
Jól mőködik az öregek ellátása, örülnek neki. A jelzırendszeres segítségnyújtást is sokan 
kérik, bíznak benne.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben a képviselık részérıl egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetem határozati 
javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a „Háló” Dél-Mezıföldi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi munkájáról szóló beszámoló tartalmát 
elfogadta, felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az intézmény 
vezetıjét írásban értesítse. Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Határidı: 2012. június 30. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
75/2012. (V. 31.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi munkájáról szóló beszámoló tartalmát elfogadta, 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét 
írásban értesítse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2012. június 30. 

 
 

2. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 

ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS ELİTERJESZTÉSE 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı, Kovácsné Pribék Erzsébet 
igazgatási ügyintézı 
 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
A napirendi pont keretében az átfogó értékelést a képviselık a meghívóval együtt megkapták. 
Az anyag terjedelmes. Kérdezem az elıterjesztıket kívánják-e annak tartalmát kiegészíteni? 
Kérdés, hozzászólás a képviselık részérıl? 
 
Kovácsné Pribék Erzsébet igazgatási ügyintézı: 
A nyári gyermekétkeztetésre az idei évben az önkormányzat nem terjesztett elı igényt. Tavaly 
felmelegíthetı készételeket osztogattunk 81 gyermeknek június 15.-étıl augusztus végéig. Ez 
az idei évben nem engedélyezett, csak meleg ebédet lehet osztani. Az óvoda egy hónapra 
augusztusban bezár. A nyári idıszakban folyamatosan legalább 44, legfeljebb 55 munkanapon 
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keresztül napi egyszeri meleg étkezést kell biztosítani. Ez évben nem biztosítható az étkezés 
felmelegíthetı készétellel és a támogatás összegének legalább 30%-át kistermelıi alapanyagra 
kell fordítani.  Az elmúlt évek tapasztalata alapján gond volt a meleg étel kiosztásával is, nem 
jöttek érte, koszos, piszkos ételhordókat hoztak.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A nyári gyermekétkeztetés keretében elıírt feltételeket az idei évben biztosítani nem tudjuk. 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló átfogó értékelés tartalmát megismerte és elfogadta. A Képviselı-testület felhatalmazza 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt, hogy a dokumentumot a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı, határidı: 2012. június 8. Kérem, aki a 
határozati javaslat tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
76/2012. (V. 31.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés tartalmát megismerte és elfogadta. A 
Képviselı-testület felhatalmazza Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt, hogy a 
dokumentumot a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére 
küldje meg. 
 
Felelıs: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: 2012. június 8. 
 
Bencsik Zsolt intézményvezetı, Gicziné Boromissza Márta családgondozó, Tusa Imréné 

családsegítı Kovácsné Pribék Erzsébet igazgatási ügyintézı 17.50 órakor az üléstermet 

elhagyják. 
 
 

3. ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSİDE 

ÓVODAVEZETİI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE 

MEGHIRDETENDİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ELİZETES 

VÉLEMÉNYEZÉSE 
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
A képviselık a napirendi pont keretében az elıterjesztést megkapták. Kérem a Körjegyzı 
Asszonyt esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
Az elıterjesztés is tartalmazza, hogy az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıjének vezetıi megbízatása 2012. 
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augusztus 15-én lejár. A pályázati kiírás tartalmát a társulást létrehozó és mőködtetı 
Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 
véleményeznie kell a társulási megállapodás alapján. A pályázati felhívást a Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete fogadja el és teszi közzé a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
internetes honlapján, az Oktatási és Kulturális Közlönyben valamint a székhelytelepülés és a 
társult önkormányzatok hivatalos hirdetıtábláján.  
A határozati javaslat tartalmazza a pályázati felhívás tartalmát. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Kérdés, hozzászólás a képviselık részérıl? 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincsen, kérem a Képviselı-testület tagjait, aki az 
elıterjesztésben található határozati javaslat tartalmával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
77/2012. (V. 31.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – az Alap-Alsószentiván-Cece-
Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl 
szóló megállapodás 8.1.3. pontja alapján Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vajta 
települések önkormányzatai elızetes egyetértı véleményének birtokában – az Alapi 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi munkakörének betöltésére kiírandó 
pályázati felhívás tartalmát megtárgyalva az alábbi döntést hozta:  
 
I. Alap Község Önkormányzata, mint az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta 

Óvodai Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése a „közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az 
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi munkakörének 
betöltésére az alábbi tartalommal: 

 
1. A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 

határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony  
2. Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidı 
3. Vezetıi megbízás idıtartama: 

2012. augusztus 16. – 2017. augusztus 15. 
4. munkavégzés helye: 

Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény székhelye 7011 Alap, 
Vörösmarty utca 7. 

5. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. § - 55. §-ában meghatározott 
feladatok. 

6. Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

7. Pályázati feltételek: 
7.1. óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, 
7.2.  pedagógus szakvizsga, 
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7.3. másodszor és további alkalommal történı megbízás esetén a pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség, 

7.4. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott 
felsıfokú iskolai végzettség és szakképzettség mellett feltétel, hogy a pályázó 
igazolja, hogy 

a) legalább hatvan órás felkészítésben elsajátította a három évnél 
fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket, vagy 

b) rendelkezik a bölcsıdei gondozói, bölcsıdei szakgondozói munkakör 
betöltéséhez szükséges, külön jogszabály szerinti szakképzettséggel;  

7.5. legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
7.6. büntetlen elıélet, magyar állampolgárság, cselekvıképesség, 
7.7. a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, 

határozatlan idıre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg 
pedagógus-munkakörben történı, határozatlan idıre szóló alkalmazás, 

7.8. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. 
8. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

8.1.  a pályázat benyújtásának idıpontjában három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, 

8.2. pályázó szakmai életrajza, 
8.3. az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre 

épülı fejlesztési elképzeléssel, 
8.4. vezetési program, 
8.5. végzettségeket és szakképzettségeket, képesítést igazoló okiratok másolata, 
8.6. arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, 

8.7. arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a kiírt pályázat nyilvános vagy zárt 
képviselı-testületi ülésen történı tárgyalásához járul hozzá, 

8.8. arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó megbízása esetén a külön 
törvényben rögzített vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 

9. A munkakör betölthetıségének idıpontja: 
2012. augusztus 16. 

10. A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történı közzétételtıl számított 
30 nap. A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Méhes Lajosné 
Alap Község Polgármestere nyújt a 25/221-102 telefonszámon. 

11. A pályázat benyújtásának módja:  
Postai úton Alap Község Önkormányzata, Méhes Lajosné polgármester részére 
7011 Alap, Dózsa György utca 31. szám alatti címre, 
Személyesen Méhes Lajosné polgármester részére a megjelölt címen. 
A pályázatot tartalmazó borítékon kerüljön feltüntetésre a munkakör 
megnevezése.  

12. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Határidıben benyújtott az a pályázat, amely a megadott pályázati határidı 
utolsó napján 16.00 óráig a megadott címre beérkezett. A pályázatok 
elbírálásáról a véleményezési határidı lejárát követı elsı testületi ülésen dönt 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 

13. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 
13.1. Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán: elıreláthatólag 2012. 

június 6.  
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13.2. Oktatási és Kulturális Közlönyben 
13.3. Alap Község Önkormányzata, mint székhelytelepülés valamint 

Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta, mint társult önkormányzatok hivatalos 
hirdetıtábláján a helyben szokásos módon.  
 

II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert a pályázati felhívás közzétételére és a beérkezett pályázatokkal 
kapcsolatos véleményeztetési eljárás lefolytatására. 

 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

4. SÁRBOGÁRDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI 

MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke megküldte elıterjesztését a Társulási Megállapodás 
módosítására irányuló javaslatával jogszabályváltozásra hivatkozással. Kérem a képviselıket 
az elıterjesztésben vázolt határozati javaslat elfogadására Alap Község Önkormányzatára 
megszemélyesítve. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
78/2012. (V. 31.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi 
Társulási Megállapodás VIII. számú módosítására irányuló elıterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta: 
 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Sárbogárdon, 2005. április 29-én 
kelt Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás (a továbbiakban: 
Megállapodás) VIII. számú módosításához alábbi tartalommal hozzájárul: 
 

1.) A Megállapodás I. 3.2. pontja helyébe a következı lép: 
„I. 3.2. A Többcélú Kistérségi Társulás a „települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásairól” szóló 2004. évi CVII. tv. szabályai szerint mőködik.” 

 
2.) A Megállapodás IV. 1.1. pontja törlésre kerül.  
 
3.) A Megállapodás IV. 1.3.4. pontja helyébe a következı lép: 

„IV. 1.3.4. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati 
társulásokkal, a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanáccsal a saját kistérségi 
fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására.” 
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4.) A Megállapodás IV. 1.3.13. pontja törlésre kerül. 
 

5.) A Megállapodás IV. 1.4.2. pontja helyébe a következı lép: 
„IV. 1.4.2. Folyamatos kapcsolatot tart a Megyei Területfejlesztési Tanács 
Munkaszervezetével, a kistérségben mőködı közigazgatási szervezetekkel, 
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források 
feltárása érdekében.” 

 
6.) A Megállapodás IV. 1.5. pontja helyébe a következı lép: 

„IV. 1.5. A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a IV/1.3.2., 1.3.4., 
1.3.5., 1.3.11., 1.3.12. pontban meghatározott ügyekben, - melyet az 1.3. pont 
vastag szedései is jelölnek - továbbá a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
elfogadásáról egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a Tanács 30 napon belül 
megismételt ülésén a Tanács tagjai minısített többségével dönt: azaz a 
Társulási Tanács szavazati joggal rendelkezı tagjai – a polgármesterek – 2/3-
ának támogató szavazatával.” 

 
7.) A Megállapodás IV. 1.6. és 1.7. pontja törlésre kerül. 
 

8.) A Megállapodás IV. 1.8.3. pontja helyébe a következı lép: 
„IV. 1.8.3. Folyamatos kapcsolatot tart a Fejér Megyei Területfejlesztési 
Tanács Munkaszervezetével, a kistérségben mőködı közigazgatási 
szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi 
források feltárása érdekében.” 

 
9.) A Megállapodás IV. 1.8.3. pontja módosul az alábbiak szerint: 

„IV. 1.8.3 A Társulás a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv., az 
„államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a „költségvetési 
szervek belsı ellenırzésérıl” szóló 193/2003.)XI.26.) Korm. sz. rendelet szerint 
gondoskodik a belsı ellenıri feladatok ellátásáról.”  
Szövegrész helyébe a következı lép: 
„IV. 1.8.3. A Társulás a „helyi önkormányzatokról” szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv., az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a „költségvetési 
szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl” szóló 
370/2011.(XI.31.) Korm. sz. rendelet szerint gondoskodik a belsı ellenıri 
feladatok ellátásáról.” 

 
10.) A Megállapodás V. 4.2. pontja törlésre kerül. 
 

11.) A Megállapodás V. 5.5. pontja helyébe a következı lép: 
„V. 5.5. A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, 
gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket jelen Megállapodás 
meghatároz.” 

 
12.) A Megállapodás VI. 1.14. pontja törlésre kerül. 
 

13.) A Megállapodás VI. 1.16.19. pontja törlésre kerül. 
 

14.) A Megállapodás VIII. 6.6. pontja módosul az alábbiak szerint: 
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„Kistérségi Iroda vezetıje”  
Szövegrész helyébe a következı lép: 
„Kistérségi Iroda gazdaságvezetıje” 

 

15.) A Megállapodás VIII. 9.1. pontjában törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
„regionális fejlesztési tanács által vagy” 

 
II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a döntésrıl a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökét 
tájékoztassa és a Társulási Megállapodás módosításáról rendelkezı okiratot aláírja. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı értesítésre: 2012. június 15.  
 
 

5.) EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 
 

a) Játszótéri eszközök idıszakos ellenırzése 
 

 
Méhes Lajosné polgármester:  
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint a 
játszótéri eszköz üzemeltetıjének a játszótéri eszköz idıszakos ellenırzését az idıszakos 
ellenırzés végzésére engedéllyel rendelkezı szervezettel kell végeztetni. Az ellenırzésnek ki 
kell terjednie a játszótéri eszközök biztonságossági követelményeknek való megfelelıségére, 
azok biztonsági állapotára, telepítési feltételeinek megfelelıségére; a megfelelıségi 
tanúsítványok vagy egyedi megfelelıségi tanúsítvány, valamint nyilvántartás 
dokumentációjának ellenırzésére. 2012. május 18-ától hatályos rendelkezés szerint az 
idıszakos ellenırzési jegyzıkönyv egy példányát a kijelölt szervezet a területileg illetékes 
fogyasztóvédelmi felügyelıség részére az ellenırzést követı 15 napon belül köteles 
megküldeni, egy példányt az üzemeltetı részére köteles átadni. Az üzemeltetı köteles 2012. 
augusztus 31-ig tájékoztatni az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelıséget a játszóterek, illetve 
az azon lévı játszótéri eszközök számáról, valamint azok állapotáról hivatkozott GKM 
rendelet 6. melléklete szerinti adattartalommal.  
Elhangzottakra figyelemmel augusztus végéig a közterületen felállított játszótéri eszközöket 
felül kell vizsgáltatni. Az óvodát és az iskolát is felkerestem ezzel kapcsolatban.  
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló ellenırzésre vonatkozóan a Magyar 
Szabványügyi Testülettıl (a továbbiakban: MSZT) érkezett az alábbi ajánlat:  

1. az ellenırzés tárgyát képezı játszótéri eszközök: négy helyszínen összesen 18 db 
játszótéri eszköz.  

2. Az MSZT, mint a játszótéri eszközök ellenırzésére kijelölt (kijelölési okirat száma: 
139/2009) szervezet az ajánlat 1. pontjában megadott játszótéri eszközök ellenırzését 
a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, a rendelethez kapcsolódó érvényes MSZ EN 1176 
szabványsorozat elıírásai, valamint saját ügyrendje alapján végzi el.  

3. Az MSZT a játszótéri eszközök üzemeltetési helyén (Alap) a megadott követelmények 
alapján ellenırzi a játszótéri eszközöket, azok talaját, valamint a 7. pontban felsorolt 
dokumentumokat.  

4. Az MSZT az elvégzett ellenırzés eredményérıl ellenırzési jegyzıkönyvet állít ki.  



 11

5. Az ellenırzési tevékenység elvégzésének, ellenırzési jegyzıkönyv elkészítésének a 
díja a 6 db közterületi eszközre vonatkozóan 36.000,- Ft + ÁFA, a 8 db óvodai 
eszközre 48.000,- Ft + ÁFA, a 4 db iskolai eszközre 24.000,- Ft + ÁFA. Kiszállási 
költség 18.000,- Ft + ÁFA. 

6. Az ellenırzési eljárás lefolytatásához a kérelmezınek a játszótéri eszközök következı 
magyar nyelvő dokumentumait szükséges bemutatnia, ha rendelkezésre áll: 

7. megfelelıségi tanúsítvány vagy egyedi megfelelıségi tanúsítvány, valamint 
nyilvántartási adatlap. 

Figyelemmel az elhangzott jogszabályi kötelezettségre, ismertetem határozati javaslatomat: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – figyelemmel a játszótéri eszközök 
biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdésére – a 
településen található közterületi és iskolai, óvodai játszótéri eszközök idıszakos ellenırzésére 
a Magyar Szabványügyi Testületet (székhelye: 1082 Budapest, Horváth M. tér 1., adószáma: 
18077108-2-42,  kapcsolattartó: Tarcsi József tanúsítási menedzser) jelöli ki, melyhez a 
kijelölt szervezet ajánlatában szerepelı 126.000 Ft + ÁFA ellenırzési költséget az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. A Képviselı-testület 
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a Magyar Szabványügyi 
Testületet értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Méhes Lajosné 
polgármester, Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslat tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
79/2012. (V. 31.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – figyelemmel a játszótéri eszközök 
biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdésére – a 
településen található közterületi és iskolai, óvodai játszótéri eszközök idıszakos 
ellenırzésére a Magyar Szabványügyi Testületet (székhelye: 1082 Budapest, Horváth M. 
tér 1., adószáma: 18077108-2-42,  kapcsolattartó: Tarcsi József tanúsítási menedzser) 
jelöli ki, melyhez a kijelölt szervezet ajánlatában szerepelı 126.000 Ft + ÁFA ellenırzési 
költséget az Önkormányzat 2012. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a 
Magyar Szabványügyi Testületet értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: azonnal 
 
 
 b) Járási kormányablak létesítésével kapcsolatos felmérés 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Felkérem a Körjegyzı Asszonyt, hogy a Kormányhivatal részérıl érkezett levél tartalmát 
ismertesse.  
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Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
A Fejér Megyei Kormányhivatal felmérést készít járási kormányablak létesítésével 
kapcsolatban. A kormányablakok szervezetileg a járási hivatal hatósági feladatait ellátó 
szervezeti egységeihez tartoznak majd.  A járási kormányablakok létrehozása elsısorban 
állami, illetve EU forrásból történik. Ebbıl a forrásból járási székhelyeken, valamint az 
okmányirodával, vagy okmányirodai kirendeltségekkel rendelkezı településeken van mód 
kormányablak létrehozására. Több település önkormányzata jelezte, hogy hajlandó lenne saját 
forrásból létrehozni kormányablakot, ezért készül a felmérés. Kormányablakot létrehozni csak 
ott lehet, ahol a települési önkormányzat mind a kormányablak létrehozásával, mind a 
mőködtetésével kapcsolatos teljes költséget átvállalja. A létrehozás költségeinek pontos 
összege ma egyértelmően nem határozható meg, de mindenképpen szempontként kell 
tekinteni, hogy csak egységes arculatú és tudású kormányablakok kialakítását engedélyezi a 
minisztérium. Ezeknek a kormányablakoknak rendelkezniük kell a mai okmányirodai 
feltételekkel is, mert azokat az alkalmazásokat is mőködtetni szükséges. A kormányablak 
létrehozása az önkormányzati faladat ellátása szempontjából önként vállalt feladatnak 
minısük, tehát annak létrehozása és mőködtetése nem lehet kötelezı feladatok ellátása 
rovására.  
 
Salamon Lajos képviselı:  
Véleményem szerint erre az önkormányzatnak nincs forrása. Önként vállalt feladat.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Ismertetném a határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott részérıl „Járási 
kormányablak létesítésével kapcsolatos felmérés” tárgyban érkezett megkeresésének 
tartalmát, mellyel kapcsolatban az alábbi döntést hozta: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy az alábbi nyilatkozatot tegye: Alap Község Önkormányzata saját 
forrásból kormányablakot létrehozni nem kíván.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2012. június 6.    
Kérem, aki a határozati javaslat tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
80/2012. (V. 31.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízott részérıl „Járási kormányablak létesítésével 
kapcsolatos felmérés” tárgyban érkezett megkeresésének tartalmát, mellyel 
kapcsolatban az alábbi döntést hozta: 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy az alábbi nyilatkozatot tegye: Alap Község Önkormányzata saját 
forrásból kormányablakot létrehozni nem kíván.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2012. június 6.    
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c) Tájékoztató a két ülés közti eseményekrıl 
 

 
Méhes Lajosné polgármester:  
- Elkészült a Honvéd utca burkolatának felújítása és padkarendezése. A lakosság nagyon örül 
neki, a visszajelzések pozitívak, az utat szívesen használják. 
- A Start Közmunkaprogram jól halad mind a három projektnél. 
- Május hónapban tartott rendezvényeink jól sikerültek. Köszönöm a képviselık részvételét a 
temetıben tartott kápolna, emlékhely avatáson. Május 19-én megtartott Országos Díjugrató 
Lovasverseny is sok látogatót vonzott, a május 27-én szervezett Pünkösdi Néptánctalálkozó is 
színvonalas rendezvénye volt a településnek.  
- Szombaton lesz a „TE-SZED” akció, melyre a Polgárırség nevezett be. Az akcióban a 
„Széles csapás” és a régi vásártér kerül megtisztításra. 
- Közutas szemétszedési akció is volt áprilisban, a vasútállomás és környéke került 
megtisztításra. 
 
 

d) Települési képviselı nyilatkozatának ismertetése 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Erıs Gábor Képviselı Úr levelet írt, kérte, hogy annak tartalmát a testülettel ismertessem. 
Jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az ülésen, így levelének 
tartalmát felolvasom: 
„Alap Község Önkormányzata  
7011 Alap Dózsa György  u. 31. 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Tisztelt Polgármester Asszony! 
Alulírott Erıs Gábor (7011 Alap, Honvéd u. 39.) települési képviselı nyilatkozom, hogy 
részemre járó havi tiszteletdíjat 2012. június 1. napjától fel kívánom venni.  
Kérem, hogy a tiszteletdíj összegét részemre átutalni szíveskedjenek. 
A jövıben a tiszteletdíjról lemondani nem kívánok, a  megkapott tiszteletdíj összegével az 
Alap Községért Közalapítványt kívánom támogatni. 
Kérem a testületet döntésem tudomásul vételére. 
Alap, 2012. május 30. 
Tisztelettel: Erıs Gábor települési képviselı” 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:  
A tiszteletdíjakról Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2010. (XI. 15.) 
önkormányzati rendelet rendelkezik. A képviselı havi tiszteletdíja, alapdíja e szerint 38.650 
Ft. A képviselı-testület megalakulását követıen a képviselık a tiszteletdíjukról, az 
alpolgármester a tiszteletdíjáról és költségátalányáról, a polgármester a költségátalányáról 
lemondott, a testület döntést hozott arról, hogy ezen összeg az éves költségvetésekben 
kerüljön tartalékként megjelenítésre. 
Képviselı úr nyilatkozatával kéri a részére járó havi tiszteletdíj kifizetését június 1. napjától, 
mely tekintetben indokolt lesz a költségvetés módosítása. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Kérem a Képviselı-testület tagjait, hogy Erıs Gábor képviselı nyilatkozatát vegye 
tudomásul. Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
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megismerte Erıs Gábor települési képviselı nyilatkozatának tartalmát, és tudomásul veszi, 
hogy a részére havonta járó tiszteletdíjat 2012. június 1-jétıl fel kívánja venni. A Képviselı-
testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a tiszteletdíj összegének 
átutalásáról havonta az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tartaléka terhére 
gondoskodjon.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
Kérem, aki a határozati javaslat tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
81/2012. (V. 31.) számú határozata 

 
     
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte Erıs Gábor települési 
képviselı nyilatkozatának tartalmát, és tudomásul veszi, hogy a részére havonta járó 
tiszteletdíjat 2012. június 1-jétıl fel kívánja venni. A Képviselı-testület felhatalmazza 
Méhes Lajosné polgármestert, hogy a tiszteletdíj összegének átutalásáról havonta az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tartaléka terhére gondoskodjon.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
 
 
 
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.15 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Nyikosné Katzenberger Erika  
           polgármester                                                                               körjegyzı 
 
 
 
        Zuppon Andrea                Suplicz Attila   
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                         jegyzıkönyv hitelesítı 
 
 
       


