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Napirendi pont:  
 
 

1. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi 
munkakörének betöltésére érkezett pályázat elbírálása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné 
pályázó 

 

2. Bejelentések, egyebek 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 
92/2012. (VIII. 13.) számú határozat: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi munkakörének 
betöltésére érkezett pályázat elbírálásáról, Pekarek Istvánné kinevezésérıl, megbízásáról 
93/2012. (VIII. 13.) számú határozat: TÁMOP-3.1.11-12/2 számú pályázat támogatásáról 
94/2012. (VIII. 13.) számú határozat: Eszközbeszerzés a hátrányos helyzető önkormányzatok kiegészítı címen 
kapott támogatásból 
95/2012. (VIII. 13.) számú határozat: Az önkormányzat tulajdonában lévı (Fı út 125, és a Vörösmarty utca 2. 
szám alatti) lakások nyílászáróinak cseréjére keretösszeg rendelkezésre bocsátásáról  
96/2012. (VIII. 13.) számú határozat: Zárt ülés elrendelésérıl 
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J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

 
 
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. augusztus 13-án 16.30 
órai kezdettel tartott soron következı nyilvános ülésérıl 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzata tanácsterme 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 
 
Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester 

dr. Gubik Zoltán alpolgármester  
Bölcskei Jenıné települési képviselı  
Salamon Lajos települési képviselı  
Zuppon Andrea települési képviselı 

 
Tanácskozási joggal jelen van: 

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
  Vizi Melinda pályázatíró Vizi Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 
Igazoltan távollévık: 

Erıs Gábor települési képviselı  
Suplicz Attila települési képviselı 

 
 
 
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 az ülésen nem tudnak részt venni egyéb elfoglaltságuk miatt.  
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület Bölcskei 
Jenıné települési képviselıt és Zuppon Andrea 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 - Bölcskei Jenıné és Zuppon Andrea települési képviselıt megválasztotta. 
 
Javasolom, hogy a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv vezetıjének a Képviselı-testület 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl 
készülı jegyzıkönyv vezetıjének egyhangúan 5 igen szavazattal - külön határozathozatal 
nélkül - Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt elfogadta. 
 
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint 
fogadja el: 
1. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi munkakörének betöltésére 
érkezett pályázat elbírálása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  
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Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné pályázó 
 
 
2. Bejelentések, egyebek 
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. ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSİDE ÓVODAVEZETİI 

MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE ÉRKEZETT PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné pályázó 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület tagjai a napirendi ponthoz tartozó elıterjesztést megkapták. A pályázó, 
Pekarek Istvánné külföldön tartózkodik, programját már lemondani nem tudta, de jelezte, hogy 
ezért nem tud részt venni az ülésen. 
Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a 
továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) keretében létrehozott és mőködtetett 
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıjének vezetıi megbízása 2012. 
augusztus 15-én lejár. 
Alap Község Önkormányzata - a társult önkormányzatok képviselı-testületei által elızetesen 
véleményezve - pályázatot írt ki az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi 
munkakörének betöltésére, a pályázat benyújtásának határideje 2012. július 6. 16.00 óra volt. 
Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi munkakörére kiírt felhívásra egy 
pályázat érkezett, Pekarek Istvánné 7011 Alap, Fı út 83. szám alatti lakos nyújtott be 
pályázatot. 
A benyújtott pályázat határidıben érkezett, tartalma a pályázati kiírás szerinti feltételeknek 
megfelel. A pályázó hozzájárult, hogy az önkormányzatok képviselı-testületei pályázatát 
nyilvános ülés formájában tárgyalják. 
Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló megállapodás 
8.1.3. pontja szerint Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vájta Önkormányzatok Képviselı-
testületei elızetes egyetértı véleményt nyilvánítanak a vezetı megbízatása tekintetében. A 
beérkezett pályázó vezetıi megbízása tekintetében elızetes egyetértı véleményét nyilvánította 
Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vájta Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdése szerint a fenntartó a 
közoktatási intézmény vezetıjének megbízásával összefüggı döntése elıtt beszerzi az 
intézmény alkalmazotti közösségének, a szülıi szervezetnek (közösségnek) a véleményét. Az 
intézmény alkalmazotti közösségének és szülıi szervezetnek véleményérıl megküldött 
jegyzıkönyv tartalma szerint a nevelıtestület, az alkalmazotti közösség illetve a szülıi 
szervezet is egyetért a vezetıi pályázatban foglaltakkal, Pekarek Istvánné óvodavezetıi 
megbízását támogatják. Referencia intézményünk az óvoda. Meg tesz mindent, hogy az öt 
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intézményt jól koordinálja.  
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az 
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi munkakörére kiírt pályázatát, miután 
a Pénzügyi Bizottság látta el a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § (6) bekezdésében rögzített bizottság feladatait. Felkérem Salamon Lajost a bizottság 
elnökét, hogy a döntést ismertesse. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi 
munkakörére kiírt pályázat véleményezte és Pekarek Istvánné 7011 Alap, Fı út 83. szám alatti 
lakos pályázatát javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  
 
Zuppon Andrea képviselı 
A pályázatot benyújtó, aki jelenleg is óvodavezetıi feladatokat lát el, nagyon igyekszik 
mindent megtenni az öt óvoda tekintetében. A szülıkkel, a családokkal jó a kapcsolata.  
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Hatalmas különbség van a pályázó elızı és mostani pályázata között. Ahogy most megírta, 
ahogy összeállította bárhol megállná a helyét. Pontosan ezeket a konzekvenciákat vontam le, 
hogy sokat fejlıdött, emberként is. A szakmában nem elég a megtanultakat alkalmazni, az élet 
is adja a szituációkat. Pozitívan ítéltem meg, javasolnám a képviselı-testületnek a kinevezését.  
 
Salamon Lajos képviselı:  
A gyakorlat is sokat számít. Hiba nélkül semmi sincs, mindenki hibázik.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Egy vezetı akkor tudja jól végezni a munkáját, ha munkatársait maga mögé tudja állítani. 
Referencia intézmény az óvoda, ami felfelé irányuló dolog. A többi kis intézményt is húzza 
maga felé. Kinevezésének, óvodavezetıi megbízásának tartalmát, melyre határozati 
javaslatom hivatkozik a képviselık megismerték. Amennyiben a képviselık részérıl egyéb 
kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete - az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló megállapodás 8.1.3. pontjára hivatkozással 
Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vájta községek önkormányzata képviselı-testületei elızetes 
egyetértı véleménye, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdése 
szerinti intézményi alkalmazotti közösség, szülıi szervezet egyetértı véleménye valamint 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében 
foglal bizottság véleménye alapján - az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 
óvodavezetıi munkakörének betöltésére benyújtott pályázat tartalmát megismerte és az alábbi 
döntést hozta: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Pekarek Istvánné 7011 Alap, Fı út 83. szám 
alatti lakost az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi munkakörbe 
jegyzıkönyvhöz csatolt kinevezési, megbízási okirat szerint kinevezi. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Alap Község Önkormányzata 
92/2012. (VIII. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete - az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-
Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló 
megállapodás 8.1.3. pontjára hivatkozással Alsószentiván, Cece, Sáregres és Vájta 
községek önkormányzata képviselı-testületei elızetes egyetértı véleménye, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdése szerinti intézményi 
alkalmazotti közösség, szülıi szervezet egyetértı véleménye valamint közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében foglal bizottság 
véleménye alapján - az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi 
munkakörének betöltésére benyújtott pályázat tartalmát megismerte és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Pekarek Istvánné 7011 Alap, Fı út 83. 
szám alatti lakost az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde óvodavezetıi 
munkakörbe jegyzıkönyvhöz csatolt kinevezési, megbízási okirat szerint kinevezi. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 
 

2. BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 
 
 

a) TÁMOP pályázat benyújtása óvodafejlesztésre 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm körünkben Vizi Melinda pályázatírót. Felkérem, hogy az 
óvodafejlesztés - TÁMOP-3.1.11-12/2 számú pályázatot röviden ismertesse.  
 
Vizi Melinda pályázatíró: 
Köszöntöm a képviselı-testületi tagokat. Az említett pályázatot Alap Község 
Önkormányzatának, mint a Társulás gesztortelepülésének kell benyújtania.  A támogatás 
formája vissza nem térítendı támogatás, mértéke a projekt elszámolható összes költségének 
100%-a. Pályázott összeg 49 357 691 Ft. Megvalósítási idıszak 18 hónap 2013. január 1. és 
2014. június 30-a közötti idıszak. A támogatható tevékenységek köre:  
a) az intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés  
b) képzések, továbbképzések, tréningek 
c) az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/ 
tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása 
d) Felújítás és eszközök beszerzése, erre azonban maximum 30% fordítható. 
Benyújtott pályázat részletes költségvetése az alábbiakból tevıdik össze: a pályázott 
támogatási összeg az említett 49 357 691 Ft. 
Közös költségek 14 888 000 Ft, ami a projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, 
egyéb általános költségek, szakmai vezetı, kommunikációs tevékenységek, fenntartónál 
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felmerülı képzés költsége. 
Feladat ellátási helyek költségvetése: 
Alap székhelyintézmény:   8 771 615 Ft 
Cecei Óvoda:   14 280 554 Ft 
Sáregresi Óvoda:    3 804 610 Ft  
Vajtai Óvoda:     3 806 455 Ft 
Alsószentiváni Óvoda:   3 806 457 Ft 
A pályázat összeállítására az érintett települések bevonásával, az óvónık személyes 
együttmőködésével került sor. A költségvetés a megadott szempontok, illetve a települések 
igényei szerint került kiszámolásra. A támogatás keretében beszerezhetı eszközök is a szerint 
kerültek beépítésre, ahogy az óvodák részérıl az igények jelentkeztek.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az óvónık továbbképzésénél a nagyobb óvoda jobban meg tudja oldani a helyettesítést, mivel 
többen vannak, mint a kis óvodák.  
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincsen, határozati javaslatom az alábbi: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív 
Program támogatási rendszere keretében az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde és 
tagintézményei fejlesztése címő TÁMOP-3.1.11-12/2. azonosító számú pályázat benyújtását 
elhangzott tájékoztatás szerint támogatja és tudomásul veszi. Kérem, aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
93/2012. (VIII. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Új Széchenyi Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Program támogatási rendszere keretében az Alapi Óvoda és 
Egységes Óvoda-bölcsıde és tagintézményei fejlesztése címő TAMOP-3.1.11-12/2. 
azonosító számú pályázat benyújtását elhangzott tájékoztatás szerint támogatja és 
tudomásul veszi. 

 
 
Vizi Melinda megköszönve a részvételt az üléstermet elhagyta. 

 
 

b) Tájékoztatás orvosi rendelı átalakítására benyújtott támogatás elnyerésérıl 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület 47/2012. (IV. 23.) számú határozatával döntött arról, hogy pályázatot 
nyújt be „az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl" 
szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendeletben szabályozott, az önfenntartó képességet segítı, 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása, bıvítése célterület keretében az 
Alap 442/2 helyrajzi számú, Alap, Vörösmarty utca 2. szám alatt található orvosi rendelı 
átalakítására 5.500.000 Ft támogatási igény megjelölésével. A támogatási igényeket elbírálták, 
és a Belügyminisztérium támogatási okirattal értesítette az önkormányzatot, hogy a benyújtott 
célterületre 5.500.000 Ft támogatás került megítélésre. A támogatás végsı felhasználásának 
határideje 2013. június 30. Az orvosi rendelı átalakítása tekintetében az elıkészítı 
munkálatok megkezdıdnek, melynek eredményérıl a képviselıket folyamatosan tájékoztatom. 
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c) Hátrányos helyzető önkormányzatok kiegészítı támogatása terhére beszerzés 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Mint emlékeznek a képviselık az önkormányzat 2011. év végén a hátrányos helyzető 
önkormányzatok kiegészítı támogatásáról szóló 58/2011. (XII. 23.) BM rendelet alapján 
5.250.000 Ft támogatásban részesült. E forrás terhére kérem a képviselı-testület hozzájárulását 
ahhoz, hogy a megvásárolt traktorhoz hozzáilleszthetı, mőszakilag megfelelı ágaprító 
beszerzését bruttó 540.000 Ft, gödörfúrót spirállal beszerzéséhez bruttó 316.230 Ft összegben 
hagyja jóvá, vegye tudomásul. 
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a hátrányos helyzető 
önkormányzatok kiegészítı támogatása címen kapott forrás terhére hozzájárul és tudomásul 
veszi a JINMA 244 E típusú kistraktorhoz ágaprító beszerzését bruttó 540.000 Ft, gödörfúró 
spirállal beszerzését bruttó 316.230 Ft összegben. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
94/2012. (VIII. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a hátrányos helyzető önkormányzatok 
kiegészítı támogatása címen kapott forrás terhére hozzájárul és tudomásul veszi a 
JINMA 244 E típusú kistraktorhoz ágaprító beszerzését bruttó 540.000 Ft, gödörfúró 
spirállal beszerzését bruttó 316.230 Ft összegben. 
 
 

d) Beszámoló a START közmunkaprogram állásáról 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Mint ismeretes, hogy a Start munkaprogramban három projektünk van. Az egyik a 
mezıgazdasági utak projektje, amelyik augusztus 31.-ével lejár. Ebben a projektben 5 fıt 
alkalmaztunk. A határban lévı utak állapotának javítása, járhatóvá tétele volt a cél. Három 
helyen hidat is helyreállítottunk, a fák ágait felnyestük. A következı évben is szeretetnénk élni 
a pályázati lehetıséggel, hogy még több utat járhatóvá tegyünk a nagy gépek részére. A Hold 
utca, a Mátyás köz, a Kossuth Lajos utca vége, a Dózsa György utca vége le lett kövezve. A 
Kossuth Lajos utca padkájának legréderezése, lesöprése megtörtént. Közel egy millió forint 
van még a hátralévı utak befejezésére. A következı Start munkaprogram erre épül majd. A 
Dózsa György utca végénél a kocsma után a Fı utat összekötı közt szeretnénk leköveztetni, 
jobb állapotba hozni, ezzel tehermentesíteni lehetne a központi részt.   
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Azon az úton három olyan hajló is van, ahol esı után az autóba bemegy a víz. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ez az út is le lett glédereztetve. Régi álmunk, hogy a központi részt tehermentesíteni tudjuk. 
Köveket szórunk oda majd. Megtesszük a lépéseket.  
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A kertészetünk remekül mőködik. Szintén pályázatot adunk be jövıre is erre, a vízellátást 
kúttal segítjük, mely átcsoportosításból valósul meg projekten belül. Készült felvétel is a  
kertészetünkrıl. Három mintaprojektet jelöltek ki, köztük a miénk is benne van. Büszkék 
lehetünk rá. Két fagyasztóládát vásároltunk, hogy a megtermelt zöldségeket télire el tudjuk 
raktározni és felhasználni a konyhán. Téli munkákra kosárfonást, szınyegszövést tervezek. 
Olyan értesüléseim vannak, hogy a kertészeti projekt jövı év március elsejétıl újraindul.       
 
 

e) Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása  
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásakor az önkormányzati tulajdonú 
lakások felújítására is forrást különített el a Képviselı-testület. 
A lakások nyílászáróit felmérettettem két vállalkozóval is. A legkedvezıbb ajánlatot a Lara-
Therm Kft Sárbogárd Ady Endre u. 168. szám alatti vállalkozó adta. Az idei költségvetési 
évben javasolom, hogy a Vörösmarty utca 2. szám alatti önkormányzati lakás esetén 
nyílászáró cseréjére bruttó 200 ezer forintot, a Fı út 125. szám alatti önkormányzati lakás 
nyílászáróinak cseréjére bruttó 500 ezer forint keretösszeget hagyjon jóvá a képviselı-testület. 
Ezeken a keretösszegeken belül elıreláthatólag megvalósítható lesz majd a szükséges 
nyílászáró csere, melynek során lehetıség nyílik arra, hogy a bérlık esetleges igényeit is 
figyelembe vegyük.  
Határozati javaslat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévı 7011 Alap, Vörösmarty utca 2. szám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 
bruttó 200 ezer forint, a 7011 Alap, Fı út 125. szám alatti lakás nyílászáróinak cseréjére bruttó 
500 ezer forint keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
felhalmozási kiadási terhére. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a nyílászárók cseréjének megrendelésérıl a rendelkezésre álló keretösszeg 
mértékéig gondoskodjon.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
95/2012. (VIII. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı 
7011 Alap, Vörösmarty utca 2. szám alatti lakás nyílászáróinak cseréje bruttó 200 ezer 
forint, a 7011 Alap, Fı út 125. szám alatti lakás nyílászáróinak cseréjére bruttó 500 ezer 
forint keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének felhalmozási 
kiadási terhére.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a nyílászárók 
cseréjének megrendelésérıl a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig gondoskodjon.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: azonnal 
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f) Zárt ülés elrendelése 

 
 
 Méhes Lajosné polgármester: 
Önkormányzati lakás bérbevételére érkezett kérelem. Tekintettel arra, hogy az elıterjesztés 
tárgyát tartalmazó bérleti szerzıdés tartalmazza a bérlı beazonosítására alkalmas személyes 
adatait, a személyiségi jogok védelme érdekében zárt ülés tartását javasolom. Kérem, aki 
egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
96/2012. (VIII. 13.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı 
lakás bérbeadása tekintetében, miután az elıterjesztés tárgyát tartalmazó bérleti 
szerzıdés tartalmazza a bérlı beazonosítására alkalmas személyes adatait, a személyiségi 
jogok védelme érdekében zárt ülést rendel el. 
 
 
 
 

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                                                   Nyikosné Katzenberger Erika  
           polgármester                                                                               körjegyzı 
 
 
 
 
 
        Bölcskei Jenıné           Zuppon Andrea  
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                               jegyzıkönyv hitelesítı 
 


