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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. JÚNIUS 14-ÉN TARTOTT
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Napirendi pont:
1. Étkeztetési szolgáltatás biztosítása az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde
Intézmény cecei, sáregresi és vajtai tagintézményeiben közbeszerzési eljárás
eredménye
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Szücs Gábor közbeszerzési szakértı
2. Cecei Iskola Alapító Okiratának VII. számú módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
3. Egyebek, bejelentések

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések:
82/2012. (VI. 14.) számú határozat: Étkezési szolgáltatás biztosítása tárgyban lebonyolított közbeszerzési
eljárás eredményérıl
83/2012. (VI. 14.) számú határozat: Cecei Iskola Alapító Okiratának VII. számú módosításáról
84/2012. (VI. 14.) számú határozat: Önkormányzat szakfeladatrend szerinti alaptevékenységének
módosításáról
85/2012. (VI. 14.) számú határozat: 74/2012. (V. 10.) számú határozat módosítása megállapodás kötésérıl
(Sáreges Község Önkormányzatával infrastrukturális pályázat megvalósítása tárgyában)
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JEGYZİKÖNYV

Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 14-én 16.30 órai
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános ülésérıl
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzata tanácsterme 7011 Alap, Dózsa György utca 31.
Jelen vannak: Méhes Lajosné
dr. Gubik Zoltán
Bölcskei Jenıné
Salamon Lajos
Zuppon Andrea

polgármester
alpolgármester
települési képviselı
települési képviselı
települési képviselı

Igazoltan távollévık:
Erıs Gábor
Suplicz Attila

települési képviselı
települési képviselı

Tanácskozási joggal jelen van:
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésén
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 5
tagja jelen van az ülést megnyitom. Erıs Gábor és Suplicz Attila települési képviselık
jelezték, hogy elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni az ülésen. Javasolom, hogy a
testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület dr. Gubik Zoltán
alpolgármestert és Bölcskei Jenıné települési képviselıt válassza meg.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl
készülı jegyzıkönyv hitelesítıjének egyhangúan 5 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – dr. Gubik Zoltán alpolgármestert és Bölcskei Jenıné 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 5 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta.
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1. Étkeztetési szolgáltatás biztosítása az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde
Intézmény cecei, sáregresi és vajtai tagintézményeiben közbeszerzési eljárás
eredménye
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Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Szücs Gábor közbeszerzési szakértı
2. Cecei Iskola Alapító Okiratának VII. számú módosítása
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
3. Egyebek, bejelentések
Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi
ülés napirendi pontját egyhangúan 5 igen szavazattal - külön határozathozatal nélkül - javaslat
szerint elfogadta.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. ÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA AZ ALAPI ÓVODA
ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSİDE INTÉZMÉNY CECEI,
SÁREGRESI ÉS VAJTAI TAGINTÉZMÉNYEIBEN KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁS EREDMÉNYE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Szücs Gábor közbeszerzési szakértı

Méhes Lajosné polgármester:
Köszöntöm a Képviselı-testületi ülésen a közbeszerzés lebonyolításával megbízott szakértıt,
dr. Szücs Gábort. A napirend tárgyát képezı közbeszerzés tekintetében a közbeszerzési
szabályzat alapján 3 tagú közbeszerzési bizottságot jelöltem ki. A képviselı-testület hivatala
szakapparátusából Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézıt, aki a pénzügyi szakértelmet,
a költségvetési szerv részérıl Pekarek Istvánné óvodavezetıt, aki a közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelmet és dr. Szücs Gábort, aki a jogi szakértelmet biztosította az ajánlatok
elbírálása során. Felkérem, hogy ismertesse a Képviselı-testülettel a közbeszerzési eljárás
eredményét.
dr. Szücs Gábor közbeszerzési szakértı:
A közbeszerzés tekintetében a közbeszerzésekrıl szóló törvény lehetıvé teszi, hogy
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására kerülhetett sor, miután a közbeszerzés
tárgyát képezı szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot. Az
ajánlattételi felhívás 2012. május 14. napján megküldésre került három ajánlattevı részére. A
három ajánlattevı mindhárom rész tekintetében nyújtott be ajánlatot, így a benyújtott
ajánlatok száma 9 darab volt. Valamennyi ajánlattevı esetében hiánypótlásra volt szükség.
Szalai János és Rutz Attila egyéni vállalkozó határidıre nem pótolták a hiánypótlási
felhívásban megjelölt hiányosságokat. A bírálóbizottság a tárgyalások megkezdését
megelızıen megállapította, hogy a két egyéni vállalkozó, aki a hiánypótlási felhívásnak nem
tett eleget nem vehet részt a tárgyaláson. A Csülök Bt. a felhívásban megjelölt határidıig
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benyújtotta hiánypótlását valamennyi rész kapcsán. A bírálóbizottság megállapította, hogy a
Csülök Bt. a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelıen eleget tett, ezért ajánlatai
mindhárom rész vonatkozásában érvényesek, nem volt akadálya annak, hogy a Csülök Bt.
részt vegyen a tárgyaláson. A tárgyaláson a Csülök Bt. képviselıje akként nyilatkozott, hogy
nem kíván a szerzıdéses feltételektıl, valamint a beszerzés szakmai feltételeirıl tárgyalni. Ezt
követıen végleges ajánlatát a bíráló bizottsági ülésrıl készült jegyzıkönyvben foglaltak
szerint tette meg.
A bírálóbizottság megállapította, hogy Szalai János egyéni vállalkozó és Rutz Attila egyéni
vállalkozó ajánlatai – a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján – valamennyi rész esetében
érvénytelenek, míg a Csülök Bt. ajánlatai valamennyi rész esetében érvényesek, ezért érdemi
bírálatra alkalmasak. Az ajánlatok érvényességének megítélését követıen a bírálóbizottság a
Kbt. 63. § (4) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont
(legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás) szerint értékelte az érvényes ajánlatokat, majd
megállapította, hogy a Csülök Bt. ajánlatai a legkedvezıbb ajánlatok a beszerzés mindhárom
része esetében.
A bírálóbizottság az ajánlatok értékelésénél kitért az egyes ajánlati elemek tartalmának
ismertetésére is. A bírálóbizottság a szakvéleményét ajánlatonként alakította ki a tagok
bírálati lapjai alapján.
A bírálóbizottság döntési javaslata, hogy az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárást minısítse
eredményesnek, és az eljárás nyertesének a Csülök Bt.-t hirdesse ki a beszerzés mindhárom
része tekintetében, tekintettel arra, hogy ajánlatai érvényesek és az ajánlattételi felhívásban
meghatározott bírálati szempont alapján a legkedvezıbb ajánlatokat nyújtotta be.
Méhes Lajosné polgármester:
Képviselı-testületi tagok részérıl van-e esetleg kérdés, hozzászólás?
Amennyiben a képviselık részérıl egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetem határozati
javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte az Alapi Óvoda
és Egységes Óvoda-bölcsıde Intézmény alábbi tagintézményeiben, a Cecei Óvodában (7013
Cece, Deák F. u. 35.), a Sáregresi Óvodában (7014 Sáregres, Kossuth u. 12.), a Vajtai
Óvodában (7041 Szabadság tér 14.) étkezési szolgáltatás biztosítása, amely magában foglalja
a gyermekek részére tízórai, ebéd és uzsonna szállítását tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás
tekintetében benyújtott ajánlatok elbírálásáról készített összegezés tartalmát és az alábbi
döntést hozta:
I. A Bírálóbizottság döntési javaslata szerint Alap Község Önkormányzata Képviselıtestülete az „Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Intézmény alábbi
tagintézményeiben, a Cecei Óvodában (7013 Cece, Deák F. u. 35.), a Sáregresi
Óvodában (7014 Sáregres, Kossuth u. 12.), a Vajtai Óvodában (7041 Szabadság
tér 14.) étkezési szolgáltatás biztosítása, amely magában foglalja a gyermekek
részére tízórai, ebéd és uzsonna szállítását” tárgyban folytatott közbeszerzési
eljárást eredményesnek minısíti, és az eljárás nyertesének a Csülök Bt-t
(székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 46-48., képviselıje: Rucz Csaba ügyvezetı,
adószáma: 25222317-2-14, cégjegyzékszáma: 14-06-300338) hirdeti ki a
beszerzés mindhárom része tekintetében, figyelemmel arra, hogy ajánlatai
érvényesek és az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontok
alapján a legkedvezıbb ajánlatokat nyújtotta be.
II. Az ajánlatkérı a bírálat során megállapította, hogy a nyertes ajánlattevı, a Csülök Bt.
– az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek alapján – valamennyi rész
tekintetében alkalmas a közbeszerzés tárgyát képezı szolgáltatás megvalósítására,
az ajánlattevıvel szemben kizáró ok nem áll fenn, az ajánlattevı által kért
ellenszolgáltatás összege nem haladja meg az ajánlatkérı rendelkezésére álló
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anyagi fedezet összegét, továbbá az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és
a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvényben meghatározott
feltételeknek.
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevıvel a közbeszerzés tárgyát képezı
szolgáltatás megvalósítása tárgyában valamennyi rész tekintetében a szerzıdést
megkösse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Határidı: 2012. június 25. Kérem, aki a határozati
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
82/2012. (VI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte az Alapi Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsıde Intézmény alábbi tagintézményeiben, a Cecei Óvodában (7013
Cece, Deák F. u. 35.), a Sáregresi Óvodában (7014 Sáregres, Kossuth u. 12.), a Vajtai
Óvodában (7041 Szabadság tér 14.) étkezési szolgáltatás biztosítása, amely magában
foglalja a gyermekek részére tízórai, ebéd és uzsonna szállítását tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás tekintetében benyújtott ajánlatok elbírálásáról készített összegezés
tartalmát és az alábbi döntést hozta:
I. A Bírálóbizottság döntési javaslata szerint Alap Község Önkormányzata
Képviselı-testülete az „Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde Intézmény
alábbi tagintézményeiben, a Cecei Óvodában (7013 Cece, Deák F. u. 35.), a
Sáregresi Óvodában (7014 Sáregres, Kossuth u. 12.), a Vajtai Óvodában
(7041 Szabadság tér 14.) étkezési szolgáltatás biztosítása, amely magában
foglalja a gyermekek részére tízórai, ebéd és uzsonna szállítását” tárgyban
folytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek minısíti, és az eljárás
nyertesének a Csülök Bt-t (székhelye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 46-48.,
képviselıje:
Rucz
Csaba
ügyvezetı,
adószáma:
25222317-2-14,
cégjegyzékszáma: 14-06-300338) hirdeti ki a beszerzés mindhárom része
tekintetében, figyelemmel arra, hogy ajánlatai érvényesek és az ajánlattételi
felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján a legkedvezıbb
ajánlatokat nyújtotta be.
II. Az ajánlatkérı a bírálat során megállapította, hogy a nyertes ajánlattevı, a
Csülök Bt. – az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek alapján –
valamennyi rész tekintetében alkalmas a közbeszerzés tárgyát képezı
szolgáltatás megvalósítására, az ajánlattevıvel szemben kizáró ok nem áll
fenn, az ajánlattevı által kért ellenszolgáltatás összege nem haladja meg az
ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét, továbbá az ajánlat
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi
CVIII. törvényben meghatározott feltételeknek.
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné
polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevıvel a közbeszerzés tárgyát képezı
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szolgáltatás megvalósítása tárgyában valamennyi rész tekintetében a
szerzıdést aláírja.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2012. június 25.

Dr. Szücs Gábor közbeszerzési szakértı megköszönve a részvételt távozik az ülésterembıl.

2. CECEI

ISKOLA

ALAPÍTÓ

OKIRATÁNAK

VII.

SZÁMÚ

MÓDOSÍTÁSA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselı-testület tagjai a Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására irányuló
elıterjesztést és módosításról szóló dokumentum tervezetét megkapták. Az elıterjesztésben
szerepel a módosítás indoka, kérem a képviselık hozzászólását, észrevételét.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község
Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a Cecei Általános Iskola Alapító Okirata VII.
számú módosítására irányuló elıterjesztés és dokumentum tartalmát és a Cece-Alap-SáregresVajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló
megállapodás 8.1.1 pontjára hivatkozással az alábbi döntést hozta:
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Cecei Általános Iskola Alapító
Okirata VII. számú módosítása tekintetében elızetes egyetértı véleményét
nyilvánítja, a módosítás tartalmával egyetért.
II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Tagintézmény tekintetében
a feladatbıvüléssel járó többletköltségeket vállalja.
III. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl
Cece Nagyközség Önkormányzatát tájékoztassa.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
Kérem, aki a határozati javaslat tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
83/2012. (VI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a Cecei Általános Iskola
Alapító Okirata VII. számú módosítására irányuló elıterjesztés és dokumentum
tartalmát és a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló megállapodás 8.1.1 pontjára hivatkozással az
alábbi döntést hozta:
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I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Cecei Általános Iskola Alapító
Okirata VII. számú módosítása tekintetében elızetes egyetértı véleményét
nyilvánítja, a módosítás tartalmával egyetért.
II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Tagintézmény
tekintetében a feladatbıvüléssel járó többletköltségeket vállalja.
III. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a
döntésrıl Cece Nagyközség Önkormányzatát tájékoztassa.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

3. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK
a) Önkormányzat szakfeladatrend szerinti alaptevékenységének módosítása

Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselı-testület 65/2012. (V. 10.) számú határozatában döntött az önkormányzat
szakfeladatrend szerinti alaptevékenységérıl. Törzskönyvi bejegyzésen történı módosítás
céljából a dokumentumok a Magyar Államkincstár részére megküldésre került, a Kincstár az
önkormányzatot hiánypótlásra szólította fel. A hiánypótlás keretében a tévesen feltüntetett
szakfeladatszámokat javítani kell, ezért az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselıtestület elé:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 65/2012. (V. 10.) számú határozatának
tartalmát alábbiak szerint módosítja:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község Önkormányzata
jogszabályban meghatározott közfeladatát, alaptevékenységét az önkormányzat szervezeti és
mőködési szabályzatáról szóló 8/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet 4. függelékeként törzskönyvi bejegyzés napja szerinti hatállyal - az alábbi tartalommal határozza meg:
„1. Alap község Önkormányzata jogszabályban meghatározott közfeladata:
Alap Község Önkormányzata „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) valamint (4) bekezdése alapján látja el feladatait.
2. Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
3. Alap község Önkormányzata szakfeladatrend szerinti alaptevékenysége:
A

1.
2.
3.
4.

B

C

Szakfeladat megnevezése

Szakfeladat
száma
421100
422100
429100
522001

Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
Vízi létesítmény építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Iskolai intézményi étkeztetés
562913
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680001
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002
Önkormányzati jogalkotás
841112
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó
841126
igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842155
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
841133
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
841154
kapcsolatos feladatok
Közvilágítás
841402
Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841403
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 852021
oktatása (5-8. évfolyam)
Háziorvosi alapellátás
862101
Fogorvosi alapellátás
862301
Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás
869041
Ifjúság-egészségügyi gondozás
869042
Idısek nappali ellátása
881011
Aktív korúak ellátása
882111
Idıskorúak járadéka
882112
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882113
Ápolási díj alanyi jogon
882115
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
882117
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
882118
Óvodáztatási támogatás
882119
Átmeneti segély
882122
Temetési segély
882123
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882124
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
Adósságkezelési szolgáltatás
882201
Köztemetés
882203
Gyermekjóléti szolgáltatás
889201
Szociális étkeztetés
889921
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889942
Mozgáskorlátozottak gépjármő szerzési és átalakítási
889967
támogatása
Civil szervezetek mőködési támogatása
890301
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
890441
Foglalkoztatást
helyettesítı
támogatásra
jogosultak
890442
hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
890443
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
890506
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910121
Könyvtári szolgáltatások
910123
Közmővelıdési
intézmények,
közösségi
színterek
910502
mőködtetése
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46.
M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység
932919
47.
Köztemetı-fenntartás és mőködtetés
960302
4. Alap Község Önkormányzata vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az adatok törzskönyvi
nyilvántartáson történı átvezetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal, kérem aki a javaslattal egyetért,
kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
84/2012. (VI. 14.) számú határozata

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 65/2012. (V. 10.) számú határozatának
tartalmát alábbiak szerint módosítja:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község Önkormányzata
jogszabályban meghatározott közfeladatát, alaptevékenységét az önkormányzat
szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 8/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet 4.
függelékeként - törzskönyvi bejegyzés napja szerinti hatállyal - az alábbi tartalommal
határozza meg:
„1. Alap község Önkormányzata jogszabályban meghatározott közfeladata:
Alap Község Önkormányzata „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) valamint (4) bekezdése alapján látja el feladatait.
2. Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
3. Alap község Önkormányzata szakfeladatrend szerinti alaptevékenysége:

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B

C

Szakfeladat megnevezése

Szakfeladat
száma
421100
422100
429100
522001
562913
680001
680002
841112
841126

Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
Vízi létesítmény építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Iskolai intézményi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó
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igazgatási tevékenysége
10. Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842155
11. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
841133
12. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
841154
kapcsolatos feladatok
13. Közvilágítás
841402
14. Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841403
15. Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 852021
oktatása (5-8. évfolyam)
16. Háziorvosi alapellátás
862101
17. Fogorvosi alapellátás
862301
18. Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás
869041
19. Ifjúság-egészségügyi gondozás
869042
20. Idısek nappali ellátása
881011
21. Aktív korúak ellátása
882111
22. Idıskorúak járadéka
882112
23. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882113
24. Ápolási díj alanyi jogon
882115
25. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
882117
26. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
882118
27. Óvodáztatási támogatás
882119
28. Átmeneti segély
882122
29. Temetési segély
882123
30. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882124
31. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882129
32. Adósságkezelési szolgáltatás
882201
33. Köztemetés
882203
34. Gyermekjóléti szolgáltatás
889201
35. Szociális étkeztetés
889921
36. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889942
37. Mozgáskorlátozottak gépjármő szerzési és átalakítási
889967
támogatása
38. Civil szervezetek mőködési támogatása
890301
39. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
890441
40. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak
890442
hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
41. Egyéb közfoglalkoztatás
890443
42. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének
890506
támogatása
43. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910121
44. Könyvtári szolgáltatások
910123
45. Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek
910502
mőködtetése
46. M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység
932919
47. Köztemetı-fenntartás és mőködtetés
960302
4. Alap Község Önkormányzata vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
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A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy az adatok
törzskönyvi nyilvántartáson történı átvezetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

b) Megállapodás módosítása Sáreges Község Önkormányzatával infrastrukturális
pályázat megvalósítása tárgyában

Méhes Lajosné polgármester:
Ismert a képviselık elıtt, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes
feltételeirıl szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján az önkormányzat, mint Óvodai
Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése 2011. évben kérelmet nyújtott be, melynek
során támogatást nyert el. A kötött támogatási szerzıdés alapján az Alapi Óvoda és Egységes
Óvoda-bölcsıde (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) főtéskorszerősítése és födémszigetelése,
valamint a Sáregresi Tagóvoda (7014 Sáreges, Kossuth út 12.) felújítása valósulhatott meg. A
támogatás igénybevétele, a támogatási célként megjelölt beruházások megvalósításai
tekintetében a két érintett önkormányzat Alap és Sáregres megállapodást kötött, melyet az
alapi Képviselı-testület 74/2012. (V. 10.) számú határozatában hagyott jóvá.
Miután a vállalkozási szerzıdés még 2011. évben került megkötésre, abban 25%-os ÁFA
összeg szerepel. Az ÁFA mértéke azonban az idei évben már 27%, így a megállapodásban
feltüntetett összeg az önrész tekintetében módosításra szorul. Határozati javaslatom az alábbi:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 74/2012. (V. 10.) számú határozatával
jóváhagyott „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl”
szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján megítélt támogatás igénybevétele, a támogatási
célként megjelölt beruházások megvalósításai tekintetében Sáregres Község
Önkormányzatával kötött megállapodás 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011. (III.
9.) ÖM. rendelet szerint Alap Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be és nyert el a
társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztésére, felújítására 22.477.000 Ft összegő, egyszeri jellegő, vissza nem térítendı
támogatás formájában az alábbiak szerint:
a) Alapi Óvoda főtéskorszerősítés és födémszigetelés cél megvalósítására 6.277.000 Ft
összegő támogatást, melyhez szükséges önerı 697.444 Ft,
b) Sáregresi Óvoda felújítására cél megvalósítására 16.200.000 Ft összegő támogatást,
melyhez szükséges önerı: 1.800.000 Ft.
c) Az ÁFA összegének 25%-ról 27%-ra történı emelkedése miatt a vállalt önerın
kívül
ca) Alap Község Önkormányzatát terheli még 110.280 Ft ÁFA különbözet,
cb) Sáregres Község Önkormányzatát terheli még 287.919 Ft ÁFA
különbözet.”
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Méhes Lajosné polgármestert a
megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
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Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
85/2012. (VI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 74/2012. (V. 10.) számú határozatával
jóváhagyott „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
központosított elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes
feltételeirıl” szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján megítélt támogatás
igénybevétele, a támogatási célként megjelölt beruházások megvalósításai tekintetében
Sáregres Község Önkormányzatával kötött megállapodás 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„2. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 7/2011.
(III. 9.) ÖM. rendelet szerint Alap Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be és
nyert el a társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére, felújítására 22.477.000 Ft összegő, egyszeri jellegő, vissza nem
térítendı támogatás formájában az alábbiak szerint:
a) Alapi Óvoda főtéskorszerősítés és födémszigetelés cél megvalósítására
6.277.000 Ft összegő támogatást, melyhez szükséges önerı 697.444 Ft,
b) Sáregresi Óvoda felújítására cél megvalósítására 16.200.000 Ft összegő
támogatást, melyhez szükséges önerı: 1.800.000 Ft.
c) Az ÁFA összegének 25%-ról 27%-ra történı emelkedése miatt a vállalt önerın
kívül
ca) Alap Község Önkormányzatát terheli még 110.280 Ft ÁFA különbözet,
cb) Sáregres Község Önkormányzatát terheli még 287.919 Ft ÁFA
különbözet.”
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Méhes Lajosné polgármestert a
megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

c) Ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató

Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy a víziközmő-szolgáltatásról szóló törvény alapján
elképzelhetı, hogy szükséges lesz még június hónapban rendkívüli ülés tartására. A víziközmő szolgáltatásról szóló törvény jelenlegi szabályozása lehetıséget ad arra, hogy annak
hatálybalépésekor érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel és élı üzemeltetési szerzıdéssel
rendelkezı magyar tulajdonban lévı üzemeltetık 2012. december 31.-ig fenntarthassák
szerzıdéseiket. A jelenlegi szolgáltatóval és más szolgáltatóval folynak tárgyalások. Sajnos a
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hivatkozott törvény végrehajtási rendeletei még nem jelentek meg, illetıleg vannak olyan
információk, hogy a törvény módosítása a Parlament elıtt jelenleg is folyamatban van.

d) Tájékoztatás ingatlanértékesítéssel kapcsolatban elıvásárlási jogról

Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselı-testület 64/2012. (V. 10.) számú határozatában döntött a 769/5 helyrajzi számú
ingatlan értékesítésérıl. Az aláírt adásvételi szerzıdést meg kellett küldeni a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelı Zrt. Fejér Megyei Területi Irodája részére abból a célból, hogy a Zrt. vizsgálja
meg az adott ingatlan nemzeti vagyonban való tartásának fontosságát és nyilatkozzon a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdésében rögzített
elıvásárlási jogról. A Vagyonkezelı Zrt. megküldte válaszát, melyben nyilatkozik, hogy
elıvásárlási jogát nem kívánja gyakorolni. A nyilatkozat egy eredeti példányának továbbítása
a vevı részére megküldésre került. Hivatkozott Képviselı-testületi határozat IV. pontja
rögzíti, hogy a nyilatkozat tartalmáról, eredményérıl a testületet tájékoztassam.

A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17.15 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

dr. Gubik Zoltán
jegyzıkönyv hitelesítı

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

Bölcskei Jenıné
jegyzıkönyv hitelesítı

