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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. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT  
SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 

 
1. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde szakmai beszámolója  

Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné óvodavezetı  
2. Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolája beszámolója  

Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Király László iskolaigazgató, Bauerné 
Kaszás Veronika tagintézmény-vezetı  

3. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése elsı félévi gazdálkodásának 
alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné óvodavezetı, Csıgörné Csısz Éva 
gazdálkodási ügyintézı 

4. Tájékoztatás Alap-Cece-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi költségvetése elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Király László iskolaigazgató, Bauerné Kaszás 
Veronika tagintézmény-vezetı, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézı 

5. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. 
évi költségvetése elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés 
módosítására javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 

6. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetése 
elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 

7. Tájékoztatás Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése elsı félévi 
gazdálkodásának alakulásáról, az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 
5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı  

8. Alap Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve   
      Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  
9.   Bejelentések, egyebek 

 
Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2012. (IX. 18.) önkormányzati rendelete az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
{folytatás a következı oldalon} 
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99/2012. (IX. 17.) számú határozata: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde szakmai beszámolójának 
elfogadásáról 
100/2012. (IX. 17.) számú határozata: Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskola 2011/2012. tanévének 
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról  
101/2012. (IX. 17.) számú határozata: Óvoda Intézményfenntartó Társulás gazdálkodásának elsı félévi 
helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadásáról, költségvetés módosításáról 
102/2012. (IX. 17.) számú határozata: Védınıi Társulás 2012. évi költségvetése gazdálkodásának elsı félévi 
alakulásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról, költségvetés módosításáról  
103/2012. (IX. 17.) számú határozata: Körjegyzıség gazdálkodásának elsı félévi alakulásáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról, költségvetés módosításáról 
104/2012. (IX. 17.) számú határozata: Alap Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 
gazdálkodásának elsı félévi alakulásáról szóló tájékoztatás elfogadásáról  
105/2012. (IX. 17.) számú határozata: Alap Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervének elfogadásáról 
106/2012. (IX. 17.) számú határozata: Szándéknyilatkozat iskola mőködtetésének átvállalása tekintetében   
107/2012. (IX. 17.) számú határozata: Szüreti felvonulásra forrás jóváhagyásáról 
108/2012. (IX. 17.) számú határozata: Idısek Világnapja rendezvény megrendezésére forrás biztosításáról 
109/2012. (IX. 17.) számú határozata: Zárt ülés elrendelésérıl  
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 17-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 
Erıs Gábor települési képviselı 
Suplicz Attila települési képviselı 
Salamon Lajos települési képviselı 
Zuppon Andrea települési képviselı 
 
Tanácskozási joggal jelenlévı:        

Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Pekarek Istvánné óvodavezetı 
Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 

 Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény-vezetı  
  Láng Balász Olup Aqua Ásványvíztermelı Kft. képviselıje 

 Dr. Fodor István Olup Aqua Ásványvíztermelı Kft. képviselıje 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
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 dr. Gubik 
Zoltán alpolgármestert 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 7 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – dr. Gubik Zoltán alpolgármestert 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 7 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 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – javaslat 
szerint elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde szakmai beszámolója  

Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné óvodavezetı  
 

2. Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolája beszámolója  
Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Király László iskolaigazgató, Bauerné 
Kaszás Veronika tagintézmény-vezetı  
 

3. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi költségvetése elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról, 
költségvetés módosítására javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné óvodavezetı, Csıgörné Csısz Éva 
gazdálkodási ügyintézı 
 

4. Tájékoztatás Alap-Cece-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 
2012. évi költségvetése elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Király László iskolaigazgató, Bauerné Kaszás 
Veronika tagintézmény-vezetı, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézı 
 

5. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetése elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására 
javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 
 

6. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetése 
elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 
 

7. Tájékoztatás Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése elsı félévi 
gazdálkodásának alakulásáról, az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 
5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı  
 

8. Alap Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve   
      Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  
 
9.   Bejelentések, egyebek 
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1. ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSİDE SZAKMAI 

BESZÁMOLÓJA 
Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné óvodavezetı  

 

Méhes Lajosné polgármester: 
Köszöntöm az ülésen megjelent óvodavezetıt. Az elıterjesztést a képviselık a meghívóval 
együtt megkapták. Kérdezem Pekarek Istvánnét kívánja-e írásbeli elıterjesztését szóban 
kiegészíteni? 
 
Pekarek Istvánné óvodavezetı: 
Nem volt még alkalmam megköszönni a képviselı-testületnek a kinevezésemmel kapcsolatban 
a bizalmat. Az elızı ülésen nem tudtam rész venni. Az elıterjesztést nem kívánom 
kiegészíteni, esetleg csak azzal, hogy a mostani létszám 4–5 gyermeklétszámmal eltér.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Nagyon szépen megköszönöm a terjedelmes beszámolót. Sok sikert és egészséget kívánok az 
óvodavezetıi munkához, gratulálok. A létszám nagyon csökken, most az óvodánál, késıbb az 
iskolánál is fog ez jelentkezni. A munkalehetıség is kevés a térségünkben.  
Kérem a képviselıket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz.  
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetem határozati javaslatomat: Alap 
Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 
2011/2012. évi szakmai beszámolóját elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. A 
Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az 
óvodavezetıt írásban értesítse. Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: 2012. október 
17. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
99/2012. (IX. 17.) számú határozata 

 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsıde 2011/2012. évi szakmai beszámolóját elıterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadta. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a 
döntésrıl az óvodavezetıt írásban értesítse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: 2012. október 17. 
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2. CECEI  ÁLTALÁNOS   ISKOLA  ÉS  ALAPI   TAGISKOLÁJA 

BESZÁMOLÓJA 
Elıterjesztı, tanácskozási joggal meghívott: Király László iskolaigazgató, Bauerné 
Kaszás Veronika tagintézmény-vezetı 

 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Köszöntöm a Képviselı-testület ülésén Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény vezetıt. 
Nagyon sikeres évet zárt az iskola. A beszámoló végén kimutatásra került a 2011/2012-es 
tanév versenyei és tanulói pályázatai. Egy kis faluhoz képest az elért eredmények jó arányt 
mutatnak. Köszönöm valamennyi pedagógus munkáját, a nevelıtestületnek sok sikert kívánok. 
Kérdezem, hogy az írásban kiküldött elıterjesztést kívánja-e az elıterjesztı szóban 
kiegészíteni? 
 
Bauerné Kaszás Veronika tagintézmény-vezetı: 
Nem kívánom kiegészíteni.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem a képviselıket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. 
Miután kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetem határozati javaslatomat: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Cecei Általános Iskola valamint Alapi 
Tagiskolája 2011/2012 tanévének beszámolóját elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. A 
Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az iskola 
tagintézmény-vezetıjét, iskolaigazgatóját írásban értesítse. Felelıs: Méhes Lajosné 
polgármester Határidı: 2012. október 17. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
100/2012. (IX. 17.) számú határozata 

 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Cecei Általános Iskola valamint 
Alapi Tagiskolája 2011/2012 tanévének beszámolóját elıterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadta. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a 
döntésrıl az iskola tagintézmény-vezetıjét, iskolaigazgatóját írásban értesítse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: 2012. október 17. 
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3. TÁJÉKOZTATÁS      ALAP-ALSÓSZENTIVÁN-CECE-
SÁREGRES- VAJTA ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE    ELSİ    FÉLÉVI    

GAZDÁLKODÁSÁNAK  ALAKULÁSÁRÓL, KÖLTSÉGVETÉS 

MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT  
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Pekarek Istvánné óvodavezetı, Csıgörné Csısz Éva 
gazdálkodási ügyintézı 

 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Az Óvoda 2012. évi költségvetése elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról, a költségvetés 
módosítására irányuló javaslatról az elıterjesztést a képviselık megkapták. A napirendi pontot 
a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérem a Bizottság elnökét, ismertesse döntésüket. 
 
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi költségvetésének elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés 
módosítására szóló javaslat napirendi pontját megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a 
képviselı-testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem a képviselıket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Az elıterjesztést a társult 
önkormányzatok megtárgyalták és annak tartalmáról egyetértı véleményüket nyilvánították. 
Miután kérdés, hozzászólás nincsen, határozati javaslatom az alábbi: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete - Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vájta Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete elızetes egyetértı véleménye birtokában - az Alap-
Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 
költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi költségvetése elsı 
félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló tájékoztatót és a költségvetés módosítására irányuló 
javaslatot megismerve az alábbi döntést hozta: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta az Alap-
Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: 
Óvodai Intézményfenntartó Társulás) költségvetési szerve gazdálkodásának 2012. évi elsı 
félévi helyzetérıl szóló tájékoztatót. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 
költségvetési szerve 2012. évi költségvetése módosításáról - az elıterjesztéshez csatolt 1., 2., 
3., 4., 5., 6. mellékletekben rögzített módosított elıirányzatokat elfogadva - az alábbi döntést 
hozta: 

I. A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerve 
2012. évi költségvetése bevételi elıirányzatának 144.828.000 forintra, kiadási 
elıirányzatának 144.828.000 forint összegre történı módosítását elfogadásra 
javasolja. 

II. A kiadási elıirányzat részét képezı személyi jellegő elıirányzat 74.667.000 
forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 19.583.000 forintra, dologi 
kiadási elıirányzat 49.933.000 forintra, intézményi beruházás 645.000 forintra 
történı módosítását elfogadásra javasolja. 
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A Képviselı-testület utasítja Méhes Lajosné polgármestert és Nyikosné Katzenberger Erika 
körjegyzıt, hogy az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerve 2012. évi 
költségvetése módosításának megfelelıen - az önkormányzat költségvetési rendelete 
módosításának elıkészítésérıl - rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı Határidı: 
azonnal 
Kérem aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
101/2012. (IX. 17.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete - Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vájta 
Község Önkormányzata Képviselı-testülete elızetes egyetértı véleménye birtokában - az 
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás által 
fenntartott költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi 
költségvetése elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló tájékoztatót és a 
költségvetés módosítására irányuló javaslatot megismerve az alábbi döntést hozta: 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta az Alap-
Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a 
továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) költségvetési szerve 
gazdálkodásának 2012. évi elsı félévi helyzetérıl szóló tájékoztatót. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Óvodai Intézményfenntartó 
Társulás költségvetési szerve 2012. évi költségvetése módosításáról - az elıterjesztéshez 
csatolt 1., 2., 3., 4., 5., 6. mellékletekben rögzített módosított elıirányzatokat elfogadva - 
az alábbi döntést hozta: 
 

I.        A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetési 
szerve 2012. évi költségvetése bevételi elıirányzatának 144.828.000 forintra, 
kiadási elıirányzatának 144.828.000 forint összegre történı módosítását 
elfogadásra javasolja. 

 
II. A kiadási elıirányzat részét képezı személyi jellegő elıirányzat 74.667.000 

forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 19.583.000 forintra, dologi 
kiadási elıirányzat 49.933.000 forintra, intézményi beruházás 645.000 forintra 
történı módosítását elfogadásra javasolja. 

 
A Képviselı-testület utasítja Méhes Lajosné polgármestert és Nyikosné Katzenberger 
Erika körjegyzıt, hogy az Óvodai Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerve 
2012. évi költségvetése módosításának megfelelıen - az önkormányzat költségvetési 
rendelete módosításának elıkészítésérıl - rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: azonnal 
 
 



9 

 

4. TÁJÉKOZTATÁS CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA ÁLTALÁNOS 
ISKOLAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2012. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSE ELSİ FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK 

ALAKULÁSÁRÓL 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Király László iskolaigazgató, Bauerné Kaszás 
Veronika tagintézmény-vezetı, Kiss Ágnes pénzügyi ügyintézı 

 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Az Iskola 2012. évi költségvetése elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról a székhelytelepülés 
önkormányzata csak pénzügyi táblázatokat juttatott el részünkre. Az anyag elıirányzat 
módosítására javaslatot nem tartalmaz. A Pénzügyi Bizottság a javaslatot tárgyalta, kérem az 
Elnök Urat ismertesse döntésüket. 
 
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság a Cece-Alap-Sáregres-Vajta általános Iskolai Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi költségvetése elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló napirendi 
pontot tárgyalta a pénzügyi adatokat tartalmazó táblázatok tartalmát tudomásul vette. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem a képviselıket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Alap Község Önkormányzatának 
Cece Önkormányzata felé tartozása nincsen. Miután a megküldött anyag módosításra 
javaslatot nem tesz, javasolom, hogy a Képviselı-testület a megküldött számszaki adatokat 
tartalmazó táblázatok tartalmát – külön határozathozatal nélkül - vegye tudomásul. Kérem, aki 
egyetért kézfelemeléssel jelezze.  
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – egyhangúan 7 igen szavazattal, külön 
határozathozatal nélkül - a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi költségvetése elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló 
tájékoztatásként megküldött számszaki adatokat tartalmazó táblázatok tartalmát tudomásul 
vette.  
 
 

5. TÁJÉKOZTATÁS ALAP-ALSÓSZENTIVÁN VÉDİNİI 

SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁS 2012. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSE      ELSİ      FÉLÉVI      GAZDÁLKODÁSÁNAK 

ALAKULÁSÁRÓL, KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı  

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetése elsı félévi gazdálkodásának 
alakulásáról, a költségvetés módosítására irányuló javaslatról az elıterjesztést a képviselık 
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megkapták. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérem a Bizottság Elnökét 
ismertesse döntésüket. 
 

Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. 
évi költségvetése elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
napirendi pontot megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem a képviselıket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. 
A bevétel és a kiadás arányosan került kimutatásra. Példaértékő, amit a védını a 
környezetében végez. Maximálisan részt vesz a település életében. Miután hozzászólás nincs 
és a képviselık elıtt lévı elıterjesztés határozati javaslatot tartalmaz, kérem, aki annak 
tartalmával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
102/2012. (IX. 17.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta Alap-
Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Védınıi 
Társulás) gazdálkodásának 2012. évi elsı félévi helyzetérıl szóló tájékoztatást. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alsószentiván Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete elızetesen véleményének birtokában a Védınıi Társulás 2012. évi 
költségvetése módosításáról - az elıterjesztéshez csatolt 1., 2., 3., 4. mellékletekben 
rögzített módosított elıirányzatok szerint - az alábbi döntést hozta: 
 

I. A Képviselı-testület a Védınıi Társulás 2012. évi költségvetése bevételi 
elıirányzatának 5.539.000 forint összegre, kiadási elıirányzatának 5.539.000 
forint összegre történı módosítását elfogadja. 

 
II. A kiadási elıirányzat részét képezı személyi juttatás elıirányzat 3.322.000      

forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 905.000 forintra, dologi kiadási 
       elıirányzat 1.312.000 forintra történı módosítását elfogadja. 

 
A Képviselı-testület utasítja Méhes Lajosné polgármestert és Nyikosné Katzenberger 
Erika körjegyzıt, hogy a Védınıi Társulás 2012. évi költségvetése módosításának 
megfelelıen - az önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elıkészítésérıl - 
rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: azonnal 
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6. TÁJÉKOZTATÁS ALAP-ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK 

KÖRJEGYZİSÉGE  2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELSİ FÉLÉVI 

GAZDÁLKODÁSÁNAK       ALAKULÁSÁRÓL,      KÖLTSÉGVETÉS 

MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı 

 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Körjegyzıség 2012. évi költségvetése elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról, a költségvetés 
módosítására irányuló javaslatról az elıterjesztést a képviselık megkapták. A napirendi pontot 
a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérem a Bizottság Elnökét ismertesse döntésüket. 
 
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:  
A Pénzügyi Bizottság az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi 
költségvetése elsı félévi gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
napirendi pontot megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem a képviselıket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Ha kérdés nincsen, emlékeztetem 
a képviselıket, hogy az elıterjesztés határozati javaslatot tartalmaz, kérem aki annak 
tartalmával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
103/2012. (IX. 17.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta Alap-
Alsószentiván Községek Körjegyzısége (a továbbiakban: Körjegyzıség) 
gazdálkodásának 2012. évi elsı félévi helyzetérıl szóló tájékoztatást. 
A Képviselı-testület a Körjegyzıség 2012. évi költségvetése módosításáról - 
elıterjesztéshez csatolt 1., 2., 3., 4. mellékletekben rögzített eredeti és módosított 
elıirányzatok szerint - az alábbi határozatot hozta: 
 

I. A Képviselı-testület Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi 
költségvetése bevételi elıirányzatának 35.127.000 forint összegre, kiadási 
elıirányzatának 35.127.000 forint összegre történı módosítását elfogadja. 

 
II.  A kiadási elıirányzat részét képezı személyi juttatás elıirányzat 

24.889.000 forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 6.225.000 
forintra, dologi kiadási elıirányzat 1.973.000 forintra, támogatásértékő 
mőködési kiadás 810.000 Ft, tartalék elıirányzat 1.230.000 forintra történı 
módosítását elfogadja. 

 
A Képviselı-testület utasítja Méhes Lajosné polgármestert és Nyikosné Katzenberger 
Erika körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség 2012. évi költségvetése módosításának 
megfelelıen - az önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elıkészítésérıl - 
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rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: azonnal 
 
 

7. TÁJÉKOZTATÁS ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSE ELSİ FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK 

ALAKULÁSÁRÓL,    AZ    ÖNKORMÁNYZAT    2012.    ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 5/2012. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı  

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Képviselı-testület az Önkormányzat egészének 2012. évi költségvetése elsı félévi 
gazdálkodásának alakulásáról, az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet 
módosítására irányuló javaslatról szóló elıterjesztést megkapta. 
Az elıterjesztés szöveges része tájékoztatást nyújt az Önkormányzat költségvetésének elsı 
félévi teljesített bevételi és kiadási fıösszegérıl. Az elıterjesztés indokolással vázolja az 
elıirányzatok teljesülését, valamint tartalmazza a bevételi és a kiadási elıirányzatok 
módosításának alátámasztását. A rendelettervezet tartalmazza a számszaki adatokat 
alátámasztó mellékleteket. A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem a Bizottság 
Elnökét ismertesse döntésüket. 
 
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése elsı félévi 
gazdálkodásának alakulásáról, az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 
27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat címő napirendi pontot megtárgyalta, és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem a képviselıket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. 
A napirend keretében a képviselı-testületnek egy határozatot szükséges hoznia, míg az 
elıirányzatok módosításáról a testület rendeletalkotással dönt. Az elıterjesztés határozati 
javaslatot tartalmaz, kérem aki annak tartalmával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
104/2012. (IX. 17.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elfogadta Alap Község 
Önkormányzata gazdálkodásának 2012. évi elsı félévi helyzetérıl szóló tájékoztatót.  
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Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem, hogy aki az elıterjesztett rendelettervezettel egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal a következı 
rendeletet alkotta: 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

10/2012. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 

5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(a rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
 

8. ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester  

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A napirendi pont keretében a képviselık az elıterjesztést megkapták. Kérdés, hozzászólás a 
képviselık részérıl? 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 9. § (1) 
bekezdés értelmében a helyi önkormányzatnak vagyongazdálkodási tervet kell készíteni. 
Elıterjesztéshez csatolt közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv tartalmazza az 
önkormányzat vagyonával, egyes vagyonelemeivel kapcsolatos szándékait, mely az ismertetett 
fıbb részekre tagolódik. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az elıterjesztés határozati javaslatot tartalmaz, - amennyiben kérdés, hozzászólás nincsen – 
kérem, aki annak tartalmával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
105/2012. (IX. 17.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – hivatkozva a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésére – Alap Község Önkormányzata közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét jegyzıkönyvhöz csatolt tartalommal elfogadja.   
 
 
Tanácskozási joggal jelenlévı Pekarek Istvánné óvodavezetı, Bauerné Kaszás Veronika 
tagintézmény-vezetı, Csıgörné Csısz Éva gazdasági ügyintézı 18.00 órakor az üléstermet 
elhagyta. 
 
Dr. Fodor István, és Láng Balázs Olup Aqua Ásványvíztermelı Kft. képviselıi megérkeztek.  
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9. BEJELENTÉSEK, EGYEBEK 
 
 

a.) Tájékoztatás ásványvizet elıállító üzem mőködésérıl 
 

 
Méhes Lajosné polgármester:  
Köszöntöm az Olup Aqua Ásványvíztermelı Kft. képviselıit körünkben. Felkérem dr. Fodor 
Istvánt, hogy röviden tájékoztassa a képviselı-testületi tagokat az ásványvíz üzemrıl. 
 
Dr Fodor István Olup Aqua Ásványvíztermelı Kft. képviselıje: 
Köszöntöm a testület tagjait. Az ásványvíz üzem létrehozását 2011. évben döntöttük el. Nagy 
beruházásban gondolkodtunk, de a problémák miatt egyelıre csak kicsiben tudjuk elindítani a 
palackozó üzemet. Nagy igény van a munkahelyekre a településen, mely abból is látható volt, 
hogy minden egyéb hirdetés nélkül többen jelentkeztek abból a célból, hogy az üzemben 
dolgozni szeretnének. Az üzemben egy használt gépsort állítottunk fel. Megkaptuk a jogerıs 
engedélyeket. Most a próbaüzemeltetések folynak. A kis üzem zaja nem nagy, az elıállított 
mennyiség alapján a tervek szerint maximum kétnaponta jön be egy kamion a faluba. A 
jövıben az üzemet bıvíteni szeretnénk. Megvásároltunk egy nagyobb földterületet, ahol ezt 
meg szeretnénk építeni. Az üzem jelenleg 3-4 ezer m3 vizet termel ki évente. Ez megfelel egy 
nagyobb öntözıkút kapacitásának. A kút a két legsekélyebb réteget érinti. Érdekesség, hogy a 
mélyebb kútban több a vas, a mangán. A környezı kutak nem fognak elapadni, még akkor 
sem, ha a nagyüzemi termelés elindul. Egy önálló vízréteget használunk fel.  
Elhoztuk magunkkal a B-37 és a B-38 kutak hatásszámítása és védıidom meghatározása 
címmel készített dokumentumot, mely tartalmazza a kutak mőszaki jellemzıit, a vizsgált 
területet, a hatásszámítást és a vízbázis védıidom rendszerét. Ehhez tartozik egy átnézeti 
térkép is, ezeket a dokumentumokat megtekintésre körbeadom.   
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Mikorra várható, hogy ténylegesen megindul a termelés? A bemutatásra szánt ásványvizes 
palackokon van hiba.  
 
Dr Fodor István Olup Aqua Ásványvíztermelı Kft. képviselıje: 
Heteken belül egy címkézı gép fog megérkezni. Most kézzel ragasztjuk a palackos üvegekre a 
címkéket. Új címkék fognak készülni, mert nem csak a fél literes üvegeken van elírás, 
melynek jelzését köszönöm. Meg fog indulni a gyártás hamarosan.  
 
Láng Balázs Olup Aqua Ásványvíztermelı Kft. képviselıje: 
A címke tulajdonképpen így marad, csak a hibákat fogjuk kijavítani. Késıbb ízesített vizek 
elıállítását is tervezzük.  
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Értékesítés tekintetében vannak-e információk? 
 
Dr Fodor István Olup Aqua Ásványvíztermelı Kft. képviselıje: 
Mind Magyarországon, mind külföldön folynak tárgyalások az értékesítéssel kapcsolatban. Az  
alapi víz ásványi tartalma igazán jó minıségő, a legkiválóbb vizek egyike. Jó az ízharmóniája.    
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Méhes Lajosné polgármester:  
Emlékeztetem a képviselı-testületet, hogy évekkel ezelıtt Simon Lajos a Vásártérnél fúrt egy 
kutat, nem utolsó sorban azzal a szándékkal, hogy sok alapi embernek adjon munkát. 
Sajnálatos módon ez nem valósult meg. Örülök, hogy most sokkal közelebb vagyunk ahhoz, 
hogy munkát találjon több ember is helyben, segítve a családok megélhetését. A falunak 
hírnevet hozhat a kitermelt víz, megélhetési forrást biztosíthat az itt lakóknak.  
 
Erıs Gábor képviselı:  
Úgy tudom, hogy a víz nem a miénk, hanem az államé.  
 
Dr Fodor István Olup Aqua Ásványvíztermelı Kft. képviselıje: 
Tulajdonképpen igen. Az állam tulajdona. Engedély kell kérni, hogy kitermeljük a vizet a föld 
mélyébıl. Tulajdonképpen egyfajta bányászatról van szó. A Magyar Államnak kell fizetni 
érte, hogy ez a tevékenység mőködhessen.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A palackokat helyben fogják készíteni?  
 
Dr Fodor István Olup Aqua Ásványvíztermelı Kft. képviselıje: 
Tárgyalások folynak a tekintetben is, hogy helyben készüljenek a palackok is. Egy pet 
palackos üzemet is létre fogunk hozni Alapon. Nem igazán kifizetıdı, hogy a kamionok 
levegıt szállítsanak nekünk. Célszerő lenne, hogy itt helyben állítsuk elı a palackokat. Még 
több embernek tudunk ezzel munkát adni ezzel. Az üzem munkaerı igénye 2- 3 fı, utána akár 
5-6 fıig is tudnánk betanított munkásokat alkalmazni.  
  
Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs a jelenlévıkhöz megköszönöm dr. Fodor István 
és Láng Balázs részletes beszámolóját, bízva a jövıbeni együttmőködésben.  
  
 
Dr. Fodor István és Láng Balázs az Olup Aqua Ásványvíztermelı Kft. képviselıi 18.30 órakor 
elhagyják az üléstermet.  
 
 

b.) Tájékoztatás az elızı ülés óta történt eseményekrıl 
 

 
Méhes Lajosné polgármester:  
Tájékoztatom a Képviselı-testület tagjait a következıkben az elızı ülés óta történt 
eseményekrıl az alábbiak szerint: 

- augusztus 18.-án sikeresen lezajlott a Vadásznap a Vadásztársaság szervezésében, 
- augusztus 23.-án Hantoson került megrendezésre a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi 

Társulás ülése, melyen mind a Körjegyzı Asszony, mind jómagam részt vettünk,  
- az intézményekben megkezdıdött az óvodai nevelés illetve az iskolai oktatás, az iskola 

évnyitó ünnepségén a Körjegyzı Asszony vett részt,  
- szeptember 8.-án 95 éves Katona Józsefné köszöntöttem szők családi körben, átnyújtva 

részére emléklapot,   
- szeptember 19.-én kerül sor Székesfehérváron a járások kialakításával kapcsolatos 

tájékoztatóra.  
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c.) Szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonában lévı oktatási intézmények 

mőködtetésérıl 
 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Megkérem a Körjegyzı Asszonyt nyújtson tájékoztatást a Képviselı-testületnek az iskola 
további mőködtetése tekintetében. 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı: 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) jelentıs 
módosításokat tartalmaz a közoktatási rendszer mőködtetésében, fenntartásában bekövetkezı 
változások tekintetében. Hivatkozott jogszabály egyes rendelkezései már 2012. szeptember 1-
jén hatályba léptek.  
A 2012. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) módosította a nemzeti köznevelésrıl 
szóló törvényt még annak hatályba lépése elıtt.  
A Törvény 23. § (1) bekezdése szerint: az Nkt. 74. § (1) bekezdése a következı szöveggel lép 
hatályba: „74. § (1) Az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetı, oktatható sajátos nevelési 
igényő gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.” 
A Törvény 23. § (3) bekezdése az alábbi rendelkezéssel léptette hatályba az Nkt. 74. § (4) – 
(6) bekezdését: 
(3) Az Nkt. 74. § (4)–(6) bekezdése a következı szöveggel lép hatályba: 
„(4)  A 3000 fıt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – a 
szakképzésrıl szóló törvény 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti szakképzı iskola kivételével – az 
illetékességi területén lévı összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon mőködtetésérıl. A mőködtetés keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) 
bekezdésben foglaltak kivételével – saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat 
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon mőködtetésével 
összefüggı személyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és 
jövedelemtermelı képességgel összefüggı feltételek hiányában külön jogszabályban 
meghatározott módon mentesül. 
(5)  A 3000 fıt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja – a 
szakképzésrıl szóló törvény 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti szakképzı iskola kivételével – az 
illetékességi területén lévı összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon mőködtetésérıl való gondoskodást. 
(6)  A (4)–(5) bekezdésben meghatározott mőködtetés egyedi feltételeit az állami 
intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó 
szerzıdésben kell megállapítani. A (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól történı mentesülés 
iránti kérelemmel egyidejőleg a települési önkormányzat igazolja a gazdasági és 
jövedelemtermelı képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett 
köznevelési intézmények mőködtetési adatairól, amelyek mőködtetését nem tudja vállalni, 
továbbá a mőködtetéshez rendelkezésre álló bevételeirıl. Amennyiben ezen adatszolgáltatás 
nem támasztja alá a mőködtetési képesség hiányát, úgy az állama települési önkormányzatot 
hozzájárulás megfizetésére kötelezheti. A települési önkormányzat a hozzájárulás összegének 
ismeretében, annak közlésétıl számított nyolc napon belül a kötelezettség alóli mentesülés 
iránti kérelmét visszavonhatja.” 
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A Törvény 25. §-a szerint az Nkt. 76. §-a a következı szöveggel lép hatályba: 
„76. § (1) A mőködtetı feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló 
ingatlant az e törvény keretei között kötött szerzıdésben foglalt módon és feltételekkel az 
ingatlan rendeltetésének megfelelı, hatályos köznevelési, tőzvédelmi, munkavédelmi és 
egészségügyi elıírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A mőködtetı köteles a 
mőködtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan 
vagyonvédelmérıl. A mőködtetı köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz 
szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelı színvonalon és 
biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a mőködtetı feladata különösen a köznevelési 
intézmények mőködéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások 
megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A mőködtetı feladata 
mőködtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat 
ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévı 
taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. 
(2) A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény mőködtetését érintı módosítása 
vagy az ezzel összefüggı infrastruktúra-fejlesztés az állam és a mőködtetı közötti egyedi 
megállapodásban foglaltak szerint történik. 
(3)  A mőködtetı feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az 
állagmegóváson túl jelentkezı rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem 
kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök beszerzését 
az állam finanszírozza. A mőködtetı az általa mőködtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye 
szerinti önkormányzattól a mőködtetéshez hozzájárulást igényelhet. 
(4) A települési önkormányzat május utolsó munkanapjáig nyilatkozhat arról, hogy a 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következı naptári évben kezdıdı 
tanévtıl a mőködtetést az államtól képes átvállalni vagy a mőködtetést nem képes vállalni. 
(5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan az állami 
intézményfenntartó központot ingyenes vagyonkezelıi jog illeti meg, mindaddig, amíg a 
köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szőnik. 
E rendelkezés nem alkalmazható, ha az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú 
ingatlant a települési önkormányzat mőködteti. Az állami intézményfenntartó központ 
vagyonkezelıi jogának fennállása alatt vagy mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat 
ellátása az adott ingatlanban meg nem szőnik, a köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingatlant a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe 
csak abban az esetben adhatja, ha az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti.” 
A Törvény 32. § (7) bekezdése rendelkezik az Nkt. 97. §-a (24) bekezdéssel történı 
kiegészítésérıl, mely szerint: 
„(24) 2012. évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó 
központnak és 2012. október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következı naptári évben kezdıdı 
tanévtıl 
a)  3000 fıt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a mőködtetést az államtól képes 
átvállalni, 
b)  3000 fı lakosságszám feletti település esetén a mőködtetést nem képes vállalni. 
A Magyar Közlöny 112. számában jelent meg a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
A Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése szerint. „A települési önkormányzat az Nkt. 74. § (5) 
bekezdése szerinti vállalási szándékát a 6. és 7. mellékletnek megfelelı adatlapnak az erre a 
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célra létrehozott honlapon történı kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap 
egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgatóság részére postai úton történı 
megküldésével jelzi.” 
A Korm. rendelet 6. melléklete tartalmazza a 3.000 fı lakosságszámot meg nem haladó 
önkormányzat részére a szándéknyilatkozat mintáját; 7. melléklete a jegyzıkönyvi kivonat 
mintáját.  
Meg kívánom jegyezni, hogy Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 
törvényjavaslat 2. mellékletében olvashatunk a helyi önkormányzatok támogatásáról. Az 
eddigi normatív finanszírozást a feladatalapú finanszírozás váltja fel. Általános támogatásként 
településkategóriánként kerül meghatározásra az 1 fıre jutó kiadási szint, és az 1 fıre jutó 
elvárt bevétel, melybıl a kiadási szint megállapítása még nem ismert. Nem lehet egyenlıre 
tudni, hogy az önkormányzat a mőködéshez mennyi támogatást fog kapni, mennyi forrással 
tud tervezni. 
A köznevelési feladatok finanszírozásánál csak az óvodapedagógusok és az 
óvodapedagógusok munkáját segítık bérét, és az óvodák mőködtetését, üzemeltetését 
finanszírozza az állam, de a központilag megállapított kiadási szintek alapján. A saját 
tulajdonban lévı oktatási intézmények (iskolák) üzemeltetésére nem ad külön támogatást, azt 
az önkormányzat saját bevételébıl és átengedett bevételébıl kell megoldani. Az intézmények 
fejlesztésére, felújítására támogatás igényelhetı.  
Jelen pillanatban nem áll megfelelı információ rendelkezésre a tekintetben, hogy az 
önkormányzatnak a jövı évben kezdıdı tanévtıl lesz-e elegendı saját forrása és átengedett 
bevétele ahhoz, hogy mint 3.000 fı alatti település az iskola mőködtetését magára vállalja. A 
költségvetési törvény tervezete szerint a gépjármőadó 60%-a nem az önkormányzatot, hanem 
a központi költségvetést illeti majd meg. Változni fog az iparőzési adóval kapcsolatos 
jövedelemerıképesség számításának módja is.  
Polgármester Asszony említette, hogy e hét szerdáján kerül sor a járásokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra a Megyeházán. Alap település a Sárbogárdi Járáshoz fog tartozni. A Sárbogárdi 
Járás illetékességi területébe tartozik majd a jelenlegi Többcélú Kistérségi Társulás 10 
települése valamint Sárszentágota és Sárkeresztúr települések. Elızetes információk szerint a 
Járási Hivatal a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban kerül majd elhelyezésre és 
államigazgatási hatásköröket lát el. 
Január 1-étıl a képviselı-testületek által fenntartott hivatalok polgármesteri hivatalként vagy 
közös önkormányzati hivatal elnevezéssel mőködnek tovább. Azon községek, melyek 
lakosságszáma nem éri el a kétezer fıt, közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, tehát nem 
tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt, így szervezetalakítási szabadságuk e tekintetben 
korlátozott lesz. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszámának 
legalább kétezer fınek kell lennie, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább 
hét kell, hogy legyen. E két feltétel azonban vagylagos. Alap és Alsószentiván Községek 
Önkormányzatai által fenntartott jelenlegi Körjegyzıség e tekintetben megfelel a 
szabályoknak. Lakosságszám tekintetében a legutóbbi általános önkormányzati választás 
évének lakosságszámát, azaz a 2010. január 1-jei lakosságszámot kell figyelembe venni. Az 
egységes hivatalt létrehozó települési önkormányzatoknak egy járáshoz és egy választási 
körzethez kell tartozniuk. A közös önkormányzati hivatalt kialakító településeket legfeljebb 
egy település közigazgatási területe választhatja el egymástól. A járás területén az említett 
feltételeknek Igar és Sárszentágota települések nem felelnek meg, így nekik mindenképpen 
egységes hivatalhoz kell majd tartozniuk. A cél továbbra is az, hogy az ügyfélfogadást 
valamennyi az egységes hivatalhoz tarozó településen biztosítani kell. A Képviselı-testületek 
szabadon alakíthatják ki a közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését, melyet 
megállapodásban kell rögzíteni. 
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A megállapodások felülvizsgálatára, elkészítésére január 1-jétıl 60 nap áll rendelkezésre. 
Jelentıs változás, hogy január 1-jétıl az egységes hivatalt a jegyzı vezeti, munkáját legalább 
egy aljegyzı segíti. A jelenlegi szabályozás alapján a települések méretétıl függetlenül 
kötelezı lesz az aljegyzı kinevezése. A jegyzıt a közös önkormányzati hivatalt alkotó 
önkormányzatok polgármesterei lakosságszám-arányos többségi döntéssel nevezik ki.  
A közös hivatal létszámának meghatározására még ezt követıen jelennek meg szabályozások, 
jelenleg nem ismert, hogy a közös hivatal milyen finanszírozással és milyen létszámmal 
mőködhet a jövı évtıl. 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az elhangzottak alapján a közeljövıben igen fontos döntéseket kell a képviselı-testületeknek 
meghozniuk. Sajnálatos módon a jelenleg rendelkezésre álló információ csak annyi, amit a 
Körjegyzı Asszony elmondott. A jövı évi finanszírozást még egyáltalán nem ismert, az 
átengedett bevételek összege sem. 
Az új önkormányzatokról szóló törvény hatályon kívül helyezi a társulásokról szóló törvényt. 
Így a társulási megállapodásokat is újra kell majd gondolni mind az iskola, mind az óvoda 
tekintetében. Szakmailag jók a társulások és a pályázatoknál is jól jött az együttmőködés. Nem 
lesz jobb a települések helyzete. Sok döntést kell majd hozni, amelyek nem biztos, hogy 
népszerőek lesznek. 
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
A felelıs döntéshez több információra lenne szükség. Nem kevés ember sorsáról van szó. Nem 
lesz egyszerő hosszútávon gondolkodni, hogy mi is lenne a jó falunak.      
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetném a határozati javaslatomat:  
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Alap település, mint 3000 fı 
lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl 
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 97. § (24) bekezdés a) pontja alapján az 
alábbi szándéknyilatkozat megtételére hatalmazza fel Méhes Lajosné polgármestert és 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt: 
Alap Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozunk, hogy az Nkt. 74. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat illetékességi területén lévı, saját 
tulajdonában álló, valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a 
szerinti mőködtetését nem képes vállalni.  
II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert és Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt, hogy az Nkt. 97. § (24) bekezdése 
szerinti, 2012. október 30-ig szükséges döntés meghozatalához készítsen elıterjesztést a 
tárgyban, hogy az önkormányzat a következı naptári évben kezdıdı tanévtıl a rendelkezésére 
álló saját és átengedett bevételei terhére képes-e az államtól a mőködtetést átvállalni.   
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
   Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: szándéknyilatkozat megtételére: 2012. szeptember 30. 
     elıterjesztés elkészítésére: 2012. október 27. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
106/2012. (IX. 17.) számú határozata 

 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Alap település, mint 3000 fı 

lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat képviselı-testülete a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 97. § (24) 
bekezdés a) pontja alapján az alábbi szándéknyilatkozat megtételére hatalmazza 
fel Méhes Lajosné polgármestert és Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt: 

 
Alap Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozunk, hogy az Nkt. 
74. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat illetékességi 
területén lévı, saját tulajdonában álló, valamennyi, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti 
mőködtetését nem képes vállalni.  

 
II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 

polgármestert és Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzıt, hogy az Nkt. 97. § (24) 
bekezdése szerinti, 2012. október 30-ig szükséges döntés meghozatalához készítsen 
elıterjesztést a tárgyban, hogy az önkormányzat a következı naptári évben 
kezdıdı tanévtıl a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételei terhére képes-
e az államtól a mőködtetést átvállalni.   
 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
   Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
Határidı: szándéknyilatkozat megtételére: 2012. szeptember 30. 
     elıterjesztés elkészítésére: 2012. október 27. 
 
 
 

d.) Rendezvényekre forrásbiztosítás 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy az elızı évek hagyományának megfelelıen 
megrendezésre kerül a szüreti felvonulás települési rendezvényként, Szabó János és családja 
közremőködésével. A rendezvény tervezett bekerülési költsége 150 ezer forint. Kérem a 
Képviselı-testületet, hogy a rendezvény bekerülési költségét jóváhagyni szíveskedjék. 
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a településen 
hagyományosan megrendezésre kerülı „Szüreti felvonulás” rendezvényre 150 ezer forint 
összeget biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetése tartaléka terhére.  
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat 

107/2012. (IX. 17.) számú határozat 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a településen hagyományosan 
megrendezésre kerülı „Szüreti felvonulás” rendezvényre 150 ezer forint összeget biztosít 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetése tartaléka terhére.  
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Hagyományos rendezvényünk az október 6-ára tervezett Idısek Világnapja. Az eddigiekhez 
hasonlóan rövid köszöntéssel, szerény mősorokkal valamint virággal és süteménnyel 
szeretnénk kedveskedni a településen élı idıseknek. A rendezvény tervezett bekerülési 
költsége 200 ezer forint. Kérem a képviselık támogatását. Határozati javaslatom: Alap Község 
Önkormányzata Képviselı-testülete a 2012. október 6-án megrendezésre kerülı Idısek 
Világnapja rendezvényre 200 ezer forint összeget biztosít az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetése tartaléka terhére.  
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
108/2012. (IX. 17.) számú határozat 

 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2012. október 6-án megrendezésre 
kerülı „Idısek Világnapja” rendezvényre 200 ezer forint összeget biztosít az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetése tartaléka terhére.  
 
 

e.) Zárt ülés elrendelése  
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Önkormányzati vagyon bıvítése tekintetében érkezett kérelem. A helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontja lehetıséget ad arra, hogy a 
Képviselı-testület zárt ülést rendeljen el a vagyonával való rendelkezés tárgyalásakor, ha a 
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Kérem a Képviselı-testületet, hogy erre való 
tekintettel zárt ülést rendeljen el. Kérem, aki egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat 

109/2012. (IX. 17.) számú határozat 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést rendel el.  
 
 
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.15 órakor bezárta. 
 
 
 

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

 


