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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. NOVEMBER 29-ÉN TARTOTT
SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL
1. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012.
évi költségvetésének háromnegyed éves alakulásáról, költségvetés módosítására
javaslat
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı
2. Tájékoztatás az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi költségvetése
háromnegyed éves gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására
javaslat
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı
3. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl, költségvetés módosítására
javaslat
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı
4. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetérıl, az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosítására javaslat
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı
5. Alap Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı
6. Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás 2013-as
díjjavaslatának ismertetése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
7. Javaslat a helyi iparőzési adóról szóló 6/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítására
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
8. Bejelentések, egyebek
Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2012. (XI. 15.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2012. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2012. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a helyi
iparőzési adóról szóló 6/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
{folytatás a következı oldalon}
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123/2012. (XI. 29.) számú határozata: Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulása 2012. évi
költségvetése háromnegyed éves helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadásáról
124/2012. (XI. 29.) számú határozata: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi költségvetése
háromnegyed éves helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadásáról
125/2012. (XI. 29.) számú határozata: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetése
háromnegyed éves helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadásáról
126/2012. (XI. 29.) számú határozata: Önkormányzat 2012. évi költségvetése háromnegyed éves helyzetérıl
szóló tájékoztató elfogadásáról
127/2012. (XI. 29.) számú határozata: Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója
elfogadásáról
128/2012. (XI. 29.) számú határozata: Cecei Általános iskola alapító okiratának VII. számú módosításáról
129/2012. (XI. 29.) számú határozata: Karácsonyi rendezvénysorozat lebonyolítására forrás biztosításáról
130/2012. (XI. 29.) számú határozata: Mőszaki ellenırzés lebonyolítására forrásbiztosításról (orvosi rendelı
átalakítása)
131/2012. (XI. 29.) számú határozata: Alap, Vörösmarty utca 2. szám alatti 442/2 helyrajzi számú ingatlanon
fiókgyógyszertár kialakításához történı hozzájárulásról
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JEGYZİKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-én 17.00
órai kezdettel tartott soron következı nyilvános ülésérıl
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme, Alap, Dózsa György utca 31.
Jelen vannak:
Méhes Lajosné
dr. Gubik Zoltán
Erıs Gábor
Bölcskei Jenıné
Suplicz Attila
Salamon Lajos
Zuppon Andrea

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

Tanácskozási joggal jelenlévı:
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Locskai István Vertikál Építıipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. munkatársa
Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésen
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 7
tagja jelen van, az ülést megnyitom.
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület Bölcskei
Jenıné 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 7 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Bölcskei Jenıné települési képviselıt és Zuppon Andrea 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.
Kérem a képviselı-testület tagjait, hogy az ülés napirendjére a „Javaslat a helyi iparőzési
adóról szóló 6/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására” 7. pontként vegyük fel.
Így a 8. napirendi pont lesz az egyebek, bejelentések tárgykör.
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Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi
költségvetésének háromnegyed éves alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı
2. Tájékoztatás az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi költségvetése
háromnegyed éves gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı
3. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetérıl, költségvetés módosítására javaslat
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı
4. Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetérıl, az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosítására javaslat
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı
5. Alap Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı
6. Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Hulladékgazdálkodási
díjjavaslatának ismertetése
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Társulás

2013-as

7. Javaslat a helyi iparőzési adóról szóló 6/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítására
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
8. Bejelentések, egyebek
Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi
ülés napirendi pontját egyhangúan 7 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –
javaslat szerint elfogadta.
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

VÉDİNİI
2012.
ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK HÁROMNEGYED ÉVES ALAKULÁSÁRÓL,

1. TÁJÉKOZTATÁS
SZOLGÁLATOT

ALAP-ALSÓSZENTIVÁN
FENNTARTÓ
TÁRSULÁS

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

Méhes Lajosné polgármester:
A települési képviselık az elıterjesztést a Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás
költségvetésének háromnegyed éves alakulásáról megkapták. Az elıterjesztés módosításra is
tartalmaz javaslatot. A tegnapi nap folyamán Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselı-testülete tárgyalta a napirendet és az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot
elfogadta. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Felkérem a Bizottság elnökét,
ismertesse döntésüket.
Kérdezem a képviselıket van-e kérdés, hozzászólás a Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás
tekintetében?
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Alap-Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012.
évi költségvetése háromnegyed éves gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására
javaslat napirendi pontot megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen az elıterjesztés határozati javaslatot
tartalmaz, kérem aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
123/2012. (XI. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta AlapAlsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Védınıi
Társulás) 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl szóló tájékoztatást.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselı-testülete elızetesen véleményének birtokában a Védınıi Társulás 2012. évi
költségvetésének módosításáról - az elıterjesztéshez csatolt 1., 2., 3., 4. mellékletekben
rögzített módosított elıirányzatok szerint - az alábbi döntést hozta:
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I.

A Képviselı-testület a Védınıi Társulás 2012. évi költségvetése bevételi
elıirányzatának 5.597.000 forint összegre, kiadási elıirányzatának
5.597.000 forint összegre történı módosítását elfogadja.

II.

A kiadási elıirányzat részét képezı személyi juttatás elıirányzat 3.368.000
forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 917.000 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

2. TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODABÖLCSİDE 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE HÁROMNEGYED ÉVES
GAZDÁLKODÁSÁNAK
ALAKULÁSÁRÓL,
KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı

Méhes Lajosné polgármester:
Az Óvoda háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót, valamint a költségvetés
módosítására irányuló elıterjesztést a képviselık megkapták. Társult települések
önkormányzatai az elıterjesztést megkapták, azok tárgyalásáról, elfogadásáról tájékoztattak.
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérem a Bizottság elnökét, ismertesse
döntésüket.
Kérdés, hozzászólás a képviselık részérıl?
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi költségvetése
háromnegyed éves gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat
napirendi pontot megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki az elıterjesztés szerinti határozati
javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
124/2012. (XI. 29.) számú határozata
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – Alsószentiván, Cece, Sáregres,
Vajta 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 gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl
szóló tájékoztatót és a költségvetés módosítására irányuló javaslatot megismerve az
alábbi döntést hozta:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta az AlapAlsószentiván- Cece- Sáregres- Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás
(továbbiakban: Óvodai Intézményfenntartó Társulás) költségvetési szerve 2012. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl szóló tájékoztatót.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Óvodai Intézményfenntartó
Társulás költségvetési szerve 2012. évi költségvetése módosításáról – az
elıterjesztéshez csatolt 1., 3., 4., 5. mellékletekben rögzített módosított
elıirányzatokat elfogadva - az alábbi döntést hozta:
I.

A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi
költségvetése bevételi elıirányzatának 146.182.000 forintra, kiadási
elıirányzatának 146.182.000 forint összegre történı módosítását elfogadásra
javasolja.

II.

A kiadási elıirányzat részét képezı személyi jellegő elıirányzat 75.703.000
forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 19.863.000 forintra, dologi
kiadási elıirányzat 49.971.000 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

3. TÁJÉKOZTATÁS
KÖRJEGYZİSÉGE

ALAP-ALSÓSZENTIVÁN
KÖZSÉGEK
2012.
ÉVI
GAZDÁLKODÁSÁNAK
ÉVES
HELYZETÉRİL,
KÖLTSÉGVETÉS

HÁROMNEGYED
MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT

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

Méhes Lajosné polgármester:
Az elıterjesztést a Körjegyzıség tekintetében is megkapták a képviselık, mely szintén
tartalmaz határozati javaslatot. Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
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tegnapi nap folyamán az elıterjesztett határozati javaslatot elfogadta. A napirendi pontot a
Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérem a Bizottság elnökét, ismertesse döntésüket.
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a Körjegyzıség 2012. évi költségvetése háromnegyed éves
gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat napirendi pontot
megtárgyalta, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki az elıterjesztés szerinti határozati
javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
125/2012. (XI. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta AlapAlsószentiván Községek Körjegyzısége (a továbbiakban: Körjegyzıség) 2012. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves 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 35.411.000 forint összegre, kiadási
elıirányzatának 35.411.000 forint összegre történı módosítását elfogadja.

II.

A kiadási elıirányzat részét képezı személyi juttatás elıirányzat
25.112.000 forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 6.286.000
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 a polgármestert és a körjegyzıt, hogy a Körjegyzıség
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. TÁJÉKOZTATÓ

AZ
ÖNKORMÁNYZAT
2012.
ÉVI
GAZDÁLKODÁSÁNAK HÁROMNEGYED ÉVES HELYZETÉRİL, AZ
ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ
3/2012. (II. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
JAVASLAT
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Csıgörné Csısz Éva gazdálkodási ügyintézı

Méhes Lajosné polgármester:
Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése háromnegyed éves gazdálkodása szerint
az önkormányzat bevételeinek fıösszege a módosított elıirányzathoz viszonyítva 74,9%-ban,
míg kiadásainak fıösszege a módosított elıirányzathoz viszonyítva 75,2%-ban teljesült.
Az önkormányzat az orvosi rendelı akadálymentesítésére, átalakítására 5.500.000 Ft
felzárkóztatási támogatást, az igényelhetı támogatás 100%-át nyerte el. Az összeg az
önkormányzat bevételei között a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása elıirányzat
megjelenését eredményezte.
A közfoglalkoztatás, azon belül a Start Közmunkaprogramok továbbra is zajlanak, melybıl
eredıen bér többletkiadás mutatkozik a háromnegyed év teljesülése során, melynek bevételi
többletteljesítése is megjelenik. Tekintettel arra, hogy ezek a programok az év végével
záródnak, a negyedik negyedévben kerül sor az elıirányzatok rendezésére.
A hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok kiegészítı támogatásáról szóló 58/2011. (XII.
23.) BM rendelet alapján kapott 5.250.000 Ft támogatási összeg terhére került beszerzésre
nagy értékő eszköz 1.614.000 Ft összegben a harmadik negyedévben.
Az önkormányzat kötelezı feladatai ellátásának módja változatlan. Az elıterjesztéshez csatolt
számszaki táblázatok teljesített bevételi és kiadási fıösszegei nem csak az önkormányzat,
hanem az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde, valamint a Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás és az
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, a Körjegyzıség költségvetési
számadatait is tartalmazza.
Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves helyzetét
tekintve a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, pénzügyi zavarok nem merültek fel, mely az
elızı évek takarékosságának, megfontolt gazdálkodásának köszönhetı.
Az elıterjesztés mellékletéhez csatolt rendelettervezet tartalmaz az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének módosítására irányuló javaslatot az elıterjesztés pedig az elıirányzatok
módosításának indokait vázolja fel.
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérem a Bizottság elnökét, ismertesse
döntésüket.
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetése háromnegyed éves
gazdálkodásának alakulásáról szóló tájékoztatót, a költségvetés módosítására irányuló
javaslatot megtárgyalta, és a határozati javaslatot valamint rendelettervezetet elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen a képviselık részérıl, javasolom, hogy a
költségvetés háromnegyed éves gazdálkodásának alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
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döntsön elsıször a testület. Kérem, hogy aki az e tárgyban elıterjesztett határozati javaslattal
egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
126/2012. (XI. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elfogadta Alap
Község Önkormányzata gazdálkodásának 2012. évi háromnegyed éves helyzetérıl
szóló tájékoztatót.
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
13/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló
5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)

5. ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KONCEPCIÓJA
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Katona Attiláné pénzügyi ügyintézı

Méhes Lajosné polgármester:
Az elıterjesztést a képviselık megkapták. Az elıterjesztés szöveges felépítéső, számszaki
adatokat nem tartalmaz, miután az irányadó jogszabályok még nem kerültek elfogadásra.
Kérem a képviselık hozzászólását. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Felkérem a Bizottság elnökét, ismertesse döntésüket.
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és
a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki az elıterjesztés szerinti határozati
javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Alap Község Önkormányzata
127/2012. (XI. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte Alap Község
Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója tárgyban készített elıterjesztést és
Alap község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összeállításához az alábbi
koncepcionális alapelveket fogalmazza meg:
1) érvényesíteni kell a takarékos, ésszerő gazdálkodás követelményeit,
2) biztosítani kell a folyamatos feladatellátás finanszírozását,
3) az önkormányzat által mőködtetett költségvetési szervek biztonságos
mőködtetését elıtérbe kell helyezni,
4) fel kell tárni a bevételek növekedését eredményezı forrásokat,
5) a kintlévıségek behajtására kiemelt figyelmet kell fordítani,
6) a felújítások, beruházások tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a források
rendelkezésre állására, így a pályázati lehetıségek maximális igénybe vételére,
7) meg kell határozni az óvodai intézményfenntartó társulás, a védınıi szolgálatot
fenntartó társulás további mőködését,
8) meg kell oldani a belsı ellenırzési feladat ellátását,
9) ki kell dolgozni a közös hivatal mőködtetésére vonatkozó megállapodást.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı
Határidı: folyamatos

6. KÖZÉP-DUNA
VIDÉKE
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
2013-AS

DÍJJAVASLATÁNAK ISMERTETÉSE
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Köszöntöm az ülésen a Vertikál Rt. képviselıjét Locskai Istvánt A képviselık
elıterjesztésként a tegnapi nap folyamán lévı Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
által is tárgyalt elıterjesztést kapták meg. Felkérem a Locskai István urat, hogy a jövı évi
díjjavaslat tekintetében tájékoztassa a képviselıket.
Locskai István Vertikál Építıipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. munkatársa
A környéken, Sárbogárdon, Adonynál és Székesfehérváron van engedélyezett szemétlerakó
hely. Újat nem lehet kialakítani a régieket, lehet bıvíteni, úgy hogy szelektíven szedjük a
hulladékot. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa a Társulási Megállapodás IV/3.2. pontjában meghatározottak szerint a települési
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának 2013. január 1-tıl
alkalmazandó díjára a következı javaslatot teszi a tagi önkormányzatok részére: 2013. évre a
közszolgáltatás javasolt egységnyi díjtétele 4,01 HUF/ liter.
A 2012. november 28-i Társulási Tanácsülésen elfogadásra került a közszolgáltatás javasolt
egységnyi díjtétele, mely szerint a 2013. évi győjtıedényzetenkénti, egy ürítésre (alkalomra),
illetve egy évre vonatkozó közszolgáltatási díjak az alábbiak:
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Közszolgáltatási díj 2013. évre
Edényze
Nettó
ÁFA
Bruttó
Nettó
t méret
(HUF / (HUF / (HUF / (HUF /
(l)
ürítés)
ürítés) ürítés)
év)
80
357
96
453
18 564
110
442
119
561
22 984
120
471
127
598
24 492

ÁFA
(HUF /
év)
4 992
6 188
6 604

Bruttó
(HUF /
év)
23 556
29 172
31 096

Az esetlegesen keletkezı többlethulladék elszállítására Társaságunk emblémával ellátott
zsákot forgalmaz, melynek ára 357 Ft + ÁFA. Az ár magában foglalja a hulladékgyőjtési,
szállítási és kezelési költségét is. A zsákok beszerezhetık a Társaságunk által mőködtetett
ügyfélszolgálatokon. A hatályos közszolgáltatási szerzıdésben a KDV Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás területén a fenti ürítési díjtételekhez kapcsolódó minimális
közszolgáltatás tartalma 2013. január 1-tıl kezdıdıen: heti egy alkalommal történı
kommunális hulladékgyőjtés és szállítás; évi 12 alkalommal házhoz menı szelektív
csomagolási hulladékgyőjtés és szállítás; évi 8 alkalommal házhoz menı zöldhulladék győjtés
és szállítás; évi 1 alkalommal háznál történı lomtalanítás.
A Társulás Tanácsának döntését követıen az egységnyi közszolgáltatási díjról a tagi
önkormányzatok Képviselı-testületeinek rendeletet kell alkotni. A fizetési kötelezettséget
megállapító, fizetési kötelezettek körét bıvítı, a fizetési kötelezettség terhét növelı, a
kedvezményt, mentességet megszüntetı vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és
hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, így rendkívül fontos a díjra vonatkozó
rendelet mihamarabbi megalkotása. Mindezt indokolja az is, hogy a Közszolgáltatási
Szerzıdés III. fejezet 4.5. pontja szerint amennyiben „Megrendelı döntéshozó testülete a
közszolgáltatás díját alacsonyabb mértékben javasolja megállapítani, vagy nem a következı
év elsı napjától kezdıdıen javasolja megállapítani, úgy a számított különbséget Megrendelı
saját kötelezettségeként díjkompenzáció formájában köteles Szolgáltatónak megtéríteni.” A
Közszolgáltatási Szerzıdés szerint a településeken lévı korábbi kedvezmények megszőnnek,
az önkormányzatok rendeletükben szabályozzák a saját közigazgatási területükre érvényes,
helyi sajátosságokat figyelembe vevı szolgáltatás tartalmát a szolgáltatóval történı
megállapodás alapján.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján a különbözı őrmértékő győjtıedények közüli
választási lehetıséget az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatónak úgy kell felajánlania,
hogy a választható győjtıedény őrmértéke arányos legyen az ingatlanon vélhetıen képzıdı
hulladék mennyiségével, figyelembe véve a településen képzıdı vegyes hulladék fajlagos
mennyiségét, az ingatlant használók számát, az ürítési, illetve elszállítási gyakoriságot,
valamint az elkülönítetten győjtött hulladék mennyiségét, amennyiben az ingatlanon a
települési hulladékot elkülönítetten győjtik.
Az egységes közszolgáltatási hulladékrendszer egyik alapcélja a hatékony és teljes körő
szelektív hulladékgyőjtési rendszer fokozatos kialakítása, melynek keretében már a 2013.
évben minden településen beindul a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés, az elsı évben 20
győjtési alkalommal. Annak érdekében, hogy a rendszer eredményes legyen, a lakosságot
ösztönözzük a győjtési rendszer igénybevételére, és ezáltal a rendszer beindulásával
jelentkezı tehernövekedés is mérsékelhetı legyen, a szelektív győjtést igénybe vevık részére
az éves díj 10%-a körüli kedvezményt kívánunk biztosítani.
A közszolgáltatási szerzıdésben szerepel a 80 literes edényzetek díjazása, aminek az idıs és
1-2 fıs háztatások részére való biztosításával az önkormányzatok a területükön élı idıs és
kisjövedelmő lakosainak terheit az átlaghoz képes eltérıen kezelhetik, azonban ennek
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szabályozása során az igénybe vevık körének, és az igénybevétel feltételeinek meghatározása
szükséges, a helyi közszolgáltatóval való egyeztetést követıen.
Méhes Lajosné polgármester:
Most valamennyire az adatok pontosításra kerülnek a megbízott ügyintézı révén. A
lakosságnak a zöme ekkora emelést nem tud elviselni, nem bírják a családok kifizetni a
szemétdíj szállítás háromszorosát. Ha nem fizetik meg akkor adók módjára való behajtást fog
alkalmazni a társaság? A sárga csekk feladása 31 forint; ezt is a lakosságra hárítják?
Locskai István Vertikál Építıipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. munkatársa
Igen, megpróbáljuk a behajtást.
Mobil ügyfélszolgálati ügyfelest szeretnénk alkalmazni, aki a csekket és felvilágosítást tud
adni a lakosság részére. Más alternatívában is gondolkodunk a fizetéssel kapcsolatban. A
mobil ügyfélszolgáltatás tudna ezzel is foglalkozni.
Méhes Lajosné polgármester:
Szerintem a zöld hulladékszállításra nem lesz igény.
Nagyon nagy az emelés, de nem tudunk mit csinálni. A szemetet, a hulladékot eddig is
kivitték a határba, ezután meg szerintem még több fog ott lenni.
Locskai István Vertikál Építıipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. munkatársa
Ez van kiírva, a törvény szerint ezt kell csinálni.
Bölcskei Jenıné képviselı:
Kötelezı a heti szemétszállítás? Hogyan lesz a szelektív hulladékszállítás módja? Hogyan
fogja behajtani a nem fizetıktıl a díjat a szolgáltató?
Locskai István Vertikál Építıipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. munkatársa
A heti hulladékszállítás kötelezı. A szelektív hulladékgyőjtésnél a lakosság bármilyen zsákba
kirakhatja hulladékot.
Erıs Gábor képviselı:
A szemétszállítás idıpontja megváltozott? Az utóbbi idıben volt olyan, hogy a gépjármő
délután ért a faluba.
Locskai István Vertikál Építıipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. munkatársa
Nem változott meg az idıpont. A gépek idısek, elképzelhetı, hogy elromlottak, amibıl
adódhatott, hogy nem tudtak itt reggel kezdeni. A másik településen összeszedték hulladékot,
és utána jöttek át Alapra. Ebbıl adódik az idıpontváltozás.
Zuppon Andrea képviselı:
A szelektív hulladékszállítás melyik napokon lesz, és csak egyfélét lehet kitenni, például
papírt?
Locskai István Vertikál Építıipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. munkatársa
Nincs még eldöntve. Nincs kizárva, hogy az egyik héten csak papírt, a másik héten pedig
üveget lehet kitenni. Február fele kialakul a végleges rendszer.
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Méhes Lajosné polgármester:
A képviselık megkapták a rendelettervezetet, mely a 2013. január 1-jétıl érvényes
díjjavaslatot tartalmazza. Az önkormányzat nem áll olyan anyagi helyzetben, hogy a kettı
közötti különbséget átvállalja, ezért javaslom a rendelettervezetben leírt díjat szavazzuk meg.
Kérem, hogy aki a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló
rendelettervezet tartalmát elfogadja, szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal a
következı rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
14/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Locskai István Vertikál Építıipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. munkatársa 18.30 órakor
az ülésterembıl távozik.
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JAVASLAT A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 6/2010.
(III. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
Elıterjesztı: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı

Méhes Lajosné polgármester:
Megkérem a Körjegyzı Asszonyt ismertesse a rendelet módosításának indokait.
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı:
Az iparőzési adó mértéke nem változik, a jelenlegi 1,5%-os mértékkel azonos összegő. A
módosítás az ideiglenes iparőzési adó tekintetében teremt összhangot a helyi adókról szóló
törvény rendelkezéseivel, mértéke az eddigi 1.000 Ft illetve 800 Ft naptári naponként.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem, aki a helyi iparőzési adóról szóló 6/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosítására elıterjesztett rendelettervezettel egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal a következı
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének
15/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi iparőzési adóról szóló 6/2010. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzıkönyv a jegyzıkönyvhöz csatolva)
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5. BEJELENTÉSEK, EGYEBEK
a) Cecei Általános Iskola alapító okítanának módosítása

Méhes Lajosné polgármester:
A Cecei Általános Iskola Alapító Okiratának VII. számú módosítása az Alapító Okirat 9.a) és
21.) pontja tekintetében fogalmaz meg módosítási javaslatot. A köznevelési törvény
módosította a sajátos nevelési igényő tanulók szakfeladat tartalmát, melyet a módosítási
javaslat tartalmaz.
Ismertetem a határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete
hivatkozással a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás
létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló megállapodás 8.1.1. pontjára – a Cecei Iskola Alapító
Okirata VII. számú módosítása tekintetében elıterjesztés szerinti tartalommal egyetértı
véleményét nyilvánítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Nagyközség Polgármesterét értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással
szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
128/2012. (XI. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete hivatkozással a Cece-Alap-SáregresVajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl
szóló megállapodás 8.1.1. pontjára – a Cecei Iskola Alapító Okirata VII. számú
módosítása tekintetében elıterjesztés szerinti tartalommal egyetértı véleményét
nyilvánítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Nagyközség Polgármesterét
értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: azonnal

b) Karácsonyi rendezvénysorozatra forrás biztosítása
Méhes Lajosné polgármester:
Az elızı évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre kerülnek a karácsonyi programok, a
program címe „Angyalvárás Alapon”, amelyre szeretettel várjuk a környezı településekrıl
érkezı látogatókat is. Sor kerül a Mővelıdési Házban a Karácsonyi Koncert megtartására, a
2012. évben született gyermekek ajándékozására, a Katolikus Templomban az
orgonakoncertre. Felállításra kerül a Millenáris Parkban a Betlehem az embernagyságú
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bábukkal, és készül egy óriási mérető adventi koszorú, továbbá az elmúlt évek
hagyományának megfelelıen itt kap helyet a falu karácsonyfája is.
Ebben az évben december 20-án, csütörtökön 16 órától a Millenáris Parkban forralt bor
készítı versenyt is szervezünk. A programokra, valamint a versenyre meghívjuk a településen
mőködı civil szervezeteket is. Az alapanyagot és a hozzávalókat (pl. bor, bogrács) minden
résztvevınek saját magának kell biztosítania.
Kérem a képviselı-testületet, hogy a rendezvények megszervezéséhez bruttó 100 ezer forintot
jóváhagyni szíveskedjenek.
Ismertetem a határozati javaslatot: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
településen megrendezésre kerülı karácsonyi rendezvénysorozat költségeinek fedezésére
bruttó 100 ezer forint összeget biztosít Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése
tartaléka terhére.
Kérem, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
129/2012. (XI. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a településen megrendezésre kerülı
karácsonyi rendezvénysorozat költségeinek fedezésére bruttó 100 ezer forint összeget
biztosít Alap Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése tartaléka terhére.

c) Mőszaki ellenırzés orvosi rendelık átalakítása

Méhes Lajosné polgármester:
Elızı ülésen adtam tájékoztatást arról, hogy „Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján 5.500.000
Ft támogatásban részesült az önkormányzat az Alap 442/2 helyrajzi számú, Alap, Vörösmarty
utca 2. szám alatt található orvosi rendelı átalakítására.
A támogatás által nem fedezett akadálymentes WC kialakításához szükséges szaniterek és
felszerelések valamint a főtéskialakítás bekerülési költségeinek finanszírozására a Képviselıtestület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése tartaléka terhére bruttó 900.000 Ft összeget
biztosított.
A beruházás mőszaki ellenırzési feladatainak elvégzését Theisz Imre vállalkozó 100 ezer
forint + ÁFA összegben vállalná, kérem a testület felhatalmazását a szerzıdés megkötéséhez
és a forrás biztosítását a költségvetés tartaléka terhére.
Határozati javaslatom: Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének
részletes feltételeirıl szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján Alap Község Önkormányzata
az Alap 442/2 helyrajzi számú, Alap, Vörösmarty utca 2. szám alatt található orvosi rendelı
átalakítására támogatást nyert el. A beruházáshoz kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok
ellátására Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2012. évi
költségvetése terhére bruttó 100.000 Ft összeget biztosít. A Képviselı-testület felhatalmazza
Méhes Lajosné polgármestert, hogy a mőszaki ellenıri feladatok ellátásra e forrás terhére
szerzıdést kössön az ÉPKONT-08 Kft.-vel, melynek székhelye: 8123 Soponya , Dózsa
György utca 12. , cégjegyzékszáma: 07-09-015103 képviseli: Theisz Imre ügyvezetı.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
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Határidı: 2012. december 31.

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
130/2012. (XI. 29.) számú határozata
Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl
szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján Alap Község Önkormányzata az Alap 442/2
helyrajzi számú, Alap, Vörösmarty utca 2. szám alatt található orvosi rendelı
átalakítására támogatást nyert el.
A beruházáshoz kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok ellátására Alap Község
Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére
bruttó 100.000 Ft összeget biztosít.
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a mőszaki
ellenıri feladatok ellátásra e forrás terhére szerzıdést kössön az ÉPKONT-08 Kft.-vel,
melynek székhelye: 8123 Soponya , Dózsa György utca 12. , cégjegyzékszáma: 07-09015103 képviseli: Theisz Imre ügyvezetı.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2012. december 31.

d) Fiókgyógyszertár biztosítása másik önkormányzati épületben

Méhes Lajosné polgármester:
Több alkalommal szóba került már, hogy a településen nyújtott szolgáltatások elhelyezésének
koncentrálása célszerő lenne. A fiókgyógyszertárat mőködtetıt a mőködési engedélyt kiadó
hatóság felszólította a helyiséggel, épülettel kapcsolatos hiányosságok pótlására. Meglátásom
szerint célszerő lenne az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi igényt egy
helyen kielégíteni, így az orvoshoz látogató betegek pár méteren belül esetleges
gyógyszerigényüket is kielégíthetnék. Az orvosi rendelık mögött elhelyezett épület, mely
jelenleg a családsegítı tevékenységnek ad helyet, illetve a Nyugdíjasklub összejöveteléhez
biztosít helyiséget; alkalmas lenne a gyógyszertár elhelyezéséhez, közel az orvosi
rendelıkhöz.
Az említett épület a földhivatali térképeken nem szerepelt, melynek az lehet az oka, hogy
annak megépítése során nem történt meg a bejegyzés. Ezt most sikerült lebonyolítani és a
442/2 helyrajzi számú ingatlanon feltüntetésre kerül az épület.
A helyiség a gyógyszertár kialakításához megfelelı, külön költség e tekintetben az
önkormányzatot nem terheli. Az ott biztosított szolgáltatásoknak a jelenlegi gyógyszertár
épülete illetve a nappali ellátást biztosító épület adna helyet.
Kérem a képviselı-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a 442/2 helyrajzi számú területen
elhelyezkedı 68,40 m2 alapterülető épületben a gyógyszertár kialakításra kerülhessen.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfenntartással szavazzon.
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
131/2012. (XI. 29.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul, hogy az Alap belterület
Vörösmarty utca 2. szám alatti 442/2 helyrajzi számú ingatlanon található 68,40 m2
területő építményben a fiókgyógyszertár kialakítása megtörténjen. A Képviselı-testület
felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2013. január 31.

A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.40 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyzı

Bölcskei Jenıné
jegyzıkönyv hitelesítı

Zuppon Andrea
jegyzıkönyv hitelesítı

