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Napirendi pontok
1. Rendelet tervezet a természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás
jogosultsági feltételeirıl
Elıterjesztı: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna körjegyzıt helyettesítı jegyzı
2. Egyebek, bejelentések

A 2013. január 15-i Képviselı-testületi ülésen alkotott rendeletek
Száma
Címe
1/2013.(I.16.) a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló 14/2012.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
A 2013. január 15-i Képviselı-testületi ülésen hozott határozatok
Száma
Címe
1/2013.(I.15.) a szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásról való
lemondás
2/2013.(I.15.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történı Vagyonkezelési
Szerzıdés megkötésérıl
3/2013.(I.15.) ÉPKONT-08 Kft –vel történı megbízási szerzıdés megkötésérıl
4/2013.(I.15.) polgármester szabadságának jóváhagyásáról
5/2013.(I.15.) az Alap, Vörösmarty utca 9. szám alatti lakóházas ingatlan
megvásárlási szándékának elutasítása
6/2013.(I.15.) Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde a 2013. évi nyári zárva tartása
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JEGYZİKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 15-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
Bölcskei Jenıné
Suplicz Attila
Salamon Lajos
Zuppon Andrea

polgármester
alpolgármester
települési képviselı
települési képviselı
települési képviselı
települési képviselı

Távollévı:

Erıs Gábor

települési képviselı

Tanácskozási joggal jelenlévı: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna körjegyzıt helyettesítı jegyzı
Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésén
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 6
tagja jelen van, az ülést megnyitom.
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület Bölcskei
Jenıné 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 6 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Bölcskei Jenıné 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 6 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta.
A napirendi pontokat az meghívóban szereplı tartalom szerint javaslom elfogadni. Kérem, aki
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi
ülés napirendi pontját egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –
javaslat szerint elfogadta.
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Rendelet tervezet a természetben nyújtott szociális célú tőzifa támogatás
jogosultsági feltételeirıl
Elıterjesztı: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna körjegyzıt helyettesítı jegyzı
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna körjegyzıt helyettesítı jegyzı:
Az elıterjesztésben részletesen tájékoztattam a tisztelt képviselıket a rendelet
megalkotásának elızményeirıl, illetve arról, hogy miért van rá szükség. A belügyminiszteri
rendelet leírja, hogy milyen fajtájú fákat lehet támogatásként juttatni, mely az a kör, akik
részesülhetnek benne, illetve, hogy a támogatottakat nem terhelheti semmiféle költség.
Javaslom, hogy azt a részt tárgyaljuk meg, amely a képviselık döntését igényli, azt, hogy a
kérelmeket mely idıpontig lehet benyújtani - annak figyelembevételével, hogy február 15-ig
fel kell használni a támogatás összegét -, továbbá azt, hogy egy kérelmezı részére hány mázsa
fa legyen megállapítva, valamint a kérelmek gyorsabb elbírálása érdekében azt, hogy a
képviselı-testület átruházza-e a döntést a polgármesterre vagy sem.
Méhes Lajosné polgármester:
Teljes mértékben nem kapta meg a település az igényelt támogatást. A tőzifa szállításával
kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik. 2013. március 30-éig kell elszámolni a
MÁK felé a támogatás felhasználásával. Az elszámoláshoz szükséges az önkormányzat
nevére kiállított számla, a megállapító határozat és a támogatottak által átvett tőzifáról szóló
átvételi elismervény hitelesített másolata alapján összesített polgármester által aláírt táblázat.
A támogatás jogosulatlan igénybevétele és a visszafizetési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetén a jogosulatlan igénybevétel és a késedelem után a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelı mértékő kamatot kell fizetni.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Kik azok a családok, akik jogosultak rá? Van-e lista, hogy kik jogosultak rá, és lehetne tudni,
hogy hány m3 jutna egy kérelmezınek?
Bölcskei Jenıné képviselı.
El lehet-e osztani igazságosan?
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna körjegyzıt helyettesítı jegyzı
Nem lehet tudni azt sem, hogy hányan főtenek fával.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Javasolnám a képviselı-testületnek, hogy ne alkossunk rendeletet a tőzifa támogatásról.
Nagyon kevés, ha egy mázsa fa jut családonként. Nem tartom jónak, hogy nagyon elaprózzuk
és még akkor is jobban járunk, ha a jegybanki kamatot kifizeti az önkormányzat, mint, hogy a
lakosságot nagyon magára haragítja.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, kérem, hogy az alpolgármester által tett
javaslatot, hogy a kiküldött rendelettervezet ne fogadjuk el, az kézfeltartással jelezze:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezetet nem fogadta el.
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Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna körjegyzıt helyettesítı jegyzı
Mivel a képviselı-testület nem alkotott rendeletet, ezért kérem, hogy egy határozatot hozzon,
hogy a megítélt tőzifa támogatási összegrıl lemond, és a jegybanki kamattal növelt összegben
visszafizeti a Magyar Államkincstár felé.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, kérem, hogy aki a jegyzı által ismertetett
határozat tartalmával egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
1/2013/(I. 15.) számú határozata
a szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásról való lemondásról
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú
tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásról szóló 59/2012. (XI.28.) BM rendelet 1.
számú mellékletében megállapított 198.120 Ft támogatási összegrıl lemond, a fenti célra nem
kívánja felhasználni.
Határidı: azonnal
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester

2.) Bejelentések, egyebek
a) A hulladékszállítás díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna körjegyzıt helyettesítı jegyzı:
A 2012. év végén megjelent a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amelynek a
47.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a hulladékszállítás díját a Magyar Energia Hivatal
javaslatára az illetékes miniszter rendeletben állapítja meg, így tehát a jövıben a
hulladékszállítás díjának megállapítása nem a helyi képviselı-testület hatásköre, hanem az
illetékes miniszteré. Ezért a már megalkotott helyi rendeletet szükséges hatályon kívül
helyezni, addig az azt megelızı díj marad hatályban egészen addig, amíg a miniszter meg
nem határozza a 2013. évi díjtételt. A hulladékgyőjtés és szállítás az önkormányzatot és a
lakosságot érintı szabályozása a fenti jogszabály 34.§-tól az 52.§-áig terjedı szakaszok
tartalmazzák.
Suplicz Attila képviselı:
Csak észrevételezem, hogy a Honvéd utcában 36 darab kukának kellene kint lennie, de csak
hat háznál tolják ki a szemetet. Miért kell hetente elszállítani a szemetet? Nem lehetne kisebb
kukára váltani? A térségünkben csak a Vertikál Zrt-vel lehet a hulladékszállításra szerzıdést
kötni?
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna körjegyzıt helyettesítı jegyzı:
A törvényben a heti hulladékszállítás került szabályozásra. Máshol is felmerült a kérdés a
kisebb kukákkal kapcsolatban. A Vertikál Zrt nem hajlandó kisebb kukákat biztosítani,
mindenkinek magának kell megvenni. Igen csak İ az egyedüli hulladékszállítási cég.
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Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, kérem, hogy a jegyzıasszony által
elmondottak alapján a rendelet hatályon kívül helyezését, aki elfogadja, kézfeltartással
jelezze:
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúan,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete
1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló
14/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva.
b) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı Vagyonkezelési Szerzıdés
Méhes Lajosné polgármester:
A december végén aláírt együttmőködési megállapodásból kimaradt részletszabályok
kerülnek megállapításra a vagyonkezelési szerzıdésben. Az iskola területén lévı, de nem a
köznevelést szolgáló vagyonrészek nem képezik a szerzıdés tárgyát, és ezt kellett a
vagyonkezelési szerzıdésben részletesen megfogalmazni. Kérem, hogy aki a Vagyonkezelési
Szerzıdésben foglaltakkal és az elmondottak egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
2/2013/(I. 15.) számú határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történı
Vagyonkezelési Szerzıdés megkötésérıl
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal történı Vagyonkezelési Szerzıdést.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vagyonkezelési Szerzıdést írja alá.
Határidı: azonnal
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
A Vagyonkezelési Szerzıdés a jegyzıkönyvhöz csatolva.

c) Orvosi rendelı felújítása kapcsán kötendı mőszaki ellenıri megbízási szerzıdés
Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatom a képviselı-testületi tagokat, hogy a tavalyi évben a 130/2012. (XI. 29.) számú
határozatban elfogadta, hogy a Vörösmarty utca 2. szám alatt található orvosi rendelı
átalakítására, a mőszaki ellenıri feladatok ellátására az ÉPKONT-08 Kft-t, Theisz Imre
ügyvezetıt bízza meg bruttó 100 000 forint összegben. A testület meghatalmazását kérem,
hogy a megbízási szerzıdést aláírjam. Kérem, hogy aki a megbízási szerzıdés aláírásával
egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
3/2013/(I. 15.) számú határozata
ÉPKONT-08 Kft –vel történı megbízási szerzıdés megkötésérıl
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a ÉPKONT -08
Kft -vel történı megbízási szerzıdést.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megbízási Szerzıdést írja alá.
Határidı: azonnal
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
ÉPKONT-08 Kft–vel történı megbízási szerzıdés a jegyzıkönyvhöz csatolva.
d)

A polgármester elızı évi szabadság kiadásának elfogadása

dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a Polgármester Asszony szabadságáról hozzon
döntést. Kérem a Képviselı-testület tudomásulvételét a tekintetben, hogy a Polgármester
Asszony szabadságát töltötte november 26-30 napokon, valamint december 10-én, december
12-16 napokon, december 19-23 napokon, és december 27, és 28.án. Kérem a Képviselıtestületet, hogy a polgármester igénybe vett szabadságainak jóváhagyásáról,
tudomásulvételérıl határozatban döntsön.
A Képviselı-testület a polgármester szabadságát érintıen 5 igen szavazattal, 1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül, az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
4/2013/(I. 15.) számú határozata
Polgármester szabadságának jóváhagyásáról
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete, mint munkáltató Méhes Lajosné
polgármester szabadságát november 26-30 napokon, december 10-én, december 12-16
napokon, december 19-23napokon, és december 27, és 28. napon igénybe vegye.
Határidı: azonnal
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
d) Hakstock Istvánné ingatlan eladási szándéka
Méhes Lajosné polgármester:
Hakstock Istvánné Alap Vörösmarty utca 9. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselıtestület felé, hogy a tulajdonában lévı fenti ingatlanát szándékéban áll értékesíteni, és az
önkormányzatnak felajánlja megvételre. A telek az óvoda szomszédságában áll. A vételár 3
millió forint. Ha a testület úgy dönt, hogy megvásárolja az ingatlant, akkor független
értékbecslıt kell felkérni a ház felértékeléséhez. Szerintem nincs jó állapotban van az
ingatlan.
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Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
A ház nekünk megér ennyit?
Bölcskei Jenıné képviselı:
Annyi házvásárlási lehetıség van a faluban. Nem teszi lehetıvé az anyagi helyzetünk, hogy
megvásároljuk az ingatlant.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a Képviselı-testületet, hogy aki a Vörösmarty utca 9. szám alatti lakóházas ingatlan
megvásárlására tett ajánlatot elutasítja, az kézfelemeléssel jelezze
A Képviselı-testület az ingatlan eladásával kapcsolatban 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
5/2013/(I. 15.) számú határozata
Az Alap, Vörösmarty utca 9. szám alatti lakóházas ingatlan
megvásárlási szándékának elutasítása
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte Hakstock Istvánné Alap
Vörösmarty utca 9. szám alatti lakos tulajdonában lévı 7011 Alap, Vörösmarty utca 9. szám
alatti ingatlana megvételére irányuló megkeresésének tartalmát, és az ingatlan
megvásárlásának lehetıségével nem kíván élni.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármester asszonyt, hogy a döntésrıl a kérelmezıt
értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2013. január 22.

f)

óvodai zárva tartása

Méhes Lajosné polgármester:
Az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde a 2013. évi nyári zárva tartását az eddigi évek
gyakorlata, valamint a munkatervben foglaltaknak megfelelıen augusztus hónapra tervezik. A
nyári idıszakban minimálisra csökken az óvodába járó gyermeke létszáma a nagyarányú
szabadságolások, és a tisztasági meszelések, karbantartások ebben az idıszakban történnek
meg. Javaslom az óvoda 2013 évi nyári zárva tartását 2013. augusztus 01. és augusztus 31-e
között határozza meg. Kérem a Képviselı-testületet, az Alapi Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsıde 2013. évi nyári zárva tartásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze
A Képviselı-testület az óvoda nyári zárva tatásával kapcsolatban 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
6/2013/(I. 15.) számú határozata
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde 2013. évi nyári zárva tartása
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Alap község Önkormányzata Képviselı-testülete Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde
(7011, Alap Vörösmarty utca 7.) 2013. évi nyári zárva tartás idıtartalmát 2013. augusztus 01
naptól 2013. augusztus 31. napig határozza meg.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármester asszonyt, hogy az intézmény vezetıjét
döntésrıl a kérelmezıt értesítse.
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester
Határidı: 2013. január 30.
g) „Fejér Megye Díszpolgára”javaslat
Méhes Lajosné polgármester:
A Fejér megyei Közgyőlés Elnöke levelet küldött, melyben tájékoztatott, hogy az
önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és díjakról 14/2012.(XI. 30.) önkormányzati
rendeletével lehetıséget biztosít a „Fejér Megye Díszpolgárra” kitüntetı cím és 12 darab
különbözı díj adományozására.
Ha van, valakinek van javaslata, azt január 20-áig tegye meg.
j)

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása

Méhes Lajosné polgármester:
A közös hivatalok létrehozásával kapcsolatban a megtett intézkedésekrıl szeretnék
tájékozatót adni.
Az Alsószentiván és a Sárszentágota polgármestereivel dr. Szekercés Anna ügyvédnél
jártunk, és megkértük, hogy készítse el a közös önkormányzati hivatal létrehozásával és
mőködtetésével kapcsolatos mindennemő dokumentumokat. A közös hivatalok 2013. február
01.-jei kezdı hatállyal jönnének létre. A jövı héten elkészíti, és megküldi a tervezetet. Alap
község lesz a székhelytelepülés. A finanszírozás lakosság arányosan lesz elosztva. Alap
Község tekintetében a normatíva 5,5 fı ügyintézıt tudna finanszírozni. A jegyzı tekintetében
nem kell kiírni pályázatot, mert a társult településtıl fog átkerülni a közös hivatalhoz. İt a
székhely település polgármestere fogja kinevezni.
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.00 órakor bezárta.

K. m. f.
Méhes Lajosné
polgármester

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
körjegyzıt helyettesítı jegyzı

Bölcskei Jenıné
jegyzıkönyv hitelesítı

Zuppon Andrea
jegyzıkönyv hitelesítı
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