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Napirendi pontok 
 

1. Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve  
Elıterjesztı: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 

2. Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás jogutóddal történı megszüntetése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

3. Termıföld megmővelése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

4. Rendelet-tervezet az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselıinek 
juttatásairól és illetménykiegészítésérıl 
Elıterjesztı: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 

5. Egyebek, bejelentések 

 
A 2013. március 26.-i Képviselı-testületi ülésen alkotott rendeletek 

Száma Címe 
4/2013.(III.28.) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselıinek juttatásairól és 

illetménykiegészítésérıl 
 
 
A 2013. március 26.-i Képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 

Száma Címe 
22/2013.(III.26.) Közbeszerzési terv (2013. évi) elfogadása 
23/2013.(III.26.) Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás jogutóddal történı megszüntetése 
24/2013.(III.26.) Mezıgazdasági gépek bérlete (0244/1 hrsz-ú ingatlan megmővelése) 
25/2013.(III.26.) Sárbogárdi Járási Hivatal hivatalvezetıjének kérelme (járási ügysegédje 

részére) 
26/2013.(III.26.) Szándék nyilatkozat az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai 

Intézményfenntartó Társulásból kiválásról 
27/2013.(III.26.) Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde intézmény 2012/2013. nevelési 

évre vonatkozó beíratás idıpontjának meghatározása 
28/2013.(III.26.) „Mezıgazdasági tevékenység (kert, fólia, faültetés)” címen jóváhagyott 

Start közmunkaprogramban biztosított forrás terhére 
29/2013.(III.26.) Betonelem gyártó gép beszerzésére „Közúthálózat, árok karbantartása” 

címen jóváhagyott Start közmunkaprogramban biztosított forrás terhére 
30/2013.(III.26.) Sóder beszerzésére „Közúthálózat, árok karbantartása” címen jóváhagyott 

Start közmunkaprogramban biztosított forrás terhére 
31/2013.(III.26.) Cement beszerzése „Közúthálózat, árok karbantartása” címen jóváhagyott 

Start közmunkaprogramban biztosított forrás terhére 
32/2013.(III.26.) Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására megkötött megállapodás aláírása 
33/2013.(III.26.) Szándéknyilatkozat, nyilvános könyvtárak jegyzékébıl való törlésrıl  
34/2013.(III.26.) Nyilatkozat, a könyvtár nem önálló intézményként mőködik 
35/2013.(III.26.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlási kérelemhez nem járul 

hozzá  
36/2013.(III.26.) Képviselı-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy az alapi belterület 

1096 helyrajzi számú, ingatlant a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-tıl 
térítésmentesen meg kívánja szerezni.  

37/2013.(III.26.) Benyújtott kérelemben foglaltak teljesítését az önkormányzat hatáskörének 
hiányában nem tudja biztosítani. 

38/2013.(III.26.) Alap Község honlapjának üzemeltetése 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 26-án 16.00 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 
   Suplicz Attila  települési képviselı 
   Salamon Lajos települési képviselı 
   Zuppon Andrea települési képviselı 
 
Tanácskozási joggal jelenlévı: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 

     
Igazoltan távol: Erıs Gábor  települési képviselı 
 
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 Suplicz 
Attila és Salamon Lajos 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 – Suplicz Attila és Salamon Lajos 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. 
 
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a nyilvános testületi ülés napirendi pontját a 
meghívóval azonos tartalom szerint fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
Napirendi pontok: 

1. Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve  
Elıterjesztı: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 

2. Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás jogutóddal történı megszüntetése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

3. Termıföld megmővelése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
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4. Rendelet-tervezet az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselıinek 
juttatásairól és illetménykiegészítésérıl 
Elıterjesztı: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 

5. Egyebek, bejelentések 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontjait egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – 
testületi ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta az alábbiak szerint: 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE  
Elıterjesztı: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A napirendi ponthoz a Jegyzı Asszony elkészítette az Önkormányzat közbeszerzési tervét. 
Kérem, hogy tájékoztassa a képviselıket. 
 
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı: 
A képviselık megkapták az elıterjesztést, mely tartalmazza az Önkormányzat 2013. évi 
közbeszerzési tervét. 
A jogszabályi változások miatt kell az óvodai társulásokat át gondolni. A jogi személyiséggel 
nem rendelkezı társulások a törvény erejénél fogva június 31.-én megszőnnek. A képviselı-
testületnek azonban a szándékát ki kell fejezni, hogy a társulást nem kívánja tovább 
mőködtetni, valamint errıl konkrét döntést május hónap utolsó munkanapjáig meg kell hozni.. 
Alapon jár annyi gyerek az óvodába, hogy önállóan is tudjon mőködni. Az alapító okiratot is 
módosítani kell. Az óvodai étkezésre került kiírásra a közbeszerzés, ez is szerepel az 
elıterjesztésben, azonban véleményem szerint, ha átszervezésre kerül az óvodai fenntartás, 
akkor már nem lesz rá szükség, illetve az esetlegesen újonnan létrejövı társulás fogja ezt 
megtenni. Így kérem, hogy a közbeszerzési terv táblát üresen fogadja el a testület. 
Kérem a Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen megtárgyalni a közbeszerzési tervben 
szereplı közbeszerzés szükségességét. 
 
Zuppon Andrea képviselı:  
Mi van akkor, ha az önkormányzatok nem akarják megszüntetni a társulást.  
 
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı: 
A törvény erejénél fogva megszőnnek a társulások. Az ügyvédasszonnyal szükséges 
egyeztetni, hogy elıkészítse az iratokat a döntésekhez.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetem határozati javaslatomat. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község Önkormányzata 2013. évi 
közbeszerzési tervét a jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint elfogadja.  
Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
22/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete Alap Község Önkormányzata 2013. évi 
közbeszerzési tervét a jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint elfogadja. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
A közbeszerzési terv a jegyzıkönyvhöz csatolva. 
 
 

2. SÁRBOGÁRDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS JOGUTÓDDAL 

TÖRTÉNİ MEGSZÜNTETÉSE 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. 
Törvényt, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. 
évi XCVI. Törvényt a jogalkotó 2012. december 31. nappal hatályon kívül helyezte. Ez 
azonban nem eredményezi a törvény erejénél fogva, „automatikusan” a társulások 
megszőnését. A jogutódlás kérdését az alapító önkormányzatok, kell, hogy rendezzék a 
megszüntetésrıl szóló döntésükben. A társulás megszüntetése esetén a társulásban ellátott 
kötelezı önkormányzati feladatokat a településen a jövıben is biztosítani kell. A társulás 
megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatalakor számba kell venni azon kötelezettségeket, 
amelyeket a társulás vállalt. Az elıterjesztésben megküldött határozati javaslat tartalmazza 
azokat a kötelezettségeket, amelyekért a jövıben is helyt kell állni, a jogutód pedig Sárbogárd 
Város Önkormányzata lenne. 
Kérem, hogy akinek kérdése, észrevétele van, az tegye meg. Amennyiben több kérdés, 
hozzászólás nincsen, kérem, aki egyetért az elıterjesztett határozati javaslat tartalmával, 
kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
23/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselıtestülete megtárgyalta a Sárbogárdi Többcélú 
Kistérségi Társulás feladatellátását érintı változásokra vonatkozó javaslatot, melyben 
foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa, 9 egyhangú igen mellett – jelenkori 
ismeretei alapján – szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy 2013. június 30.-án közös 
megegyezéssel a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást jogutóddal megszünteti, 
amennyiben a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást alakító települések 
képviselıtestületei minısített többséggel azt elfogadják. 
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A Társulási Tanács tagjai kinyilvánítják, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásában vállalt feladatokat a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 
megszőnését követıen, az alábbi jogutódok látják el:  
 

- Munkaszervezeti feladatok ellátása: Jogutód: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 
Sárbogárd, Hısök tere 2.); 

- Egészségügyi feladatok: központi orvosi ügyelet mőködtetése 2 telephellyel (7000 
Sárbogárd, Ady Endre út 79-83.; 7013 Cece, Jókai Mór utca 11.) Jogutód: Sárbogárd Város 
Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hısök tere 2.) a Sárbogárdi telephely vonatkozásában, 
Cece Nagyközség Önkormányzata (7013 Cece, Jókai Mór utca 11.) a Cecei telephely 
vonatkozásában; 

- Belsı ellenırzési feladatok: Jogutód: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 
Sárbogárd, Hısök tere 2.); 

- Szociális és gyermekjóléti feladatok: A Háló Dél-mezıföldi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat (7013 Cece, Deák Ferenc út 44.) feladatait az ellátási területéhez 
tartozó 7 település által létrehozott önálló jogi személyiségő társulása. 
 
A korábbi pályázatok esetében a fenntartási idı még nem járt le, a pályázati kiírásban 
elıírtakat a jogutódok teljesítik az alábbiak szerint: 
 

- A 36/2005 (III.1.) Kormány rendeletben kihirdetett „A többcélú kistérségi társulások 
megalakulásának ösztönzı támogatására” 2005-ben benyújtott BM támogatás a Társulás 
feladataira, ingatlan beruházásra. Támogatási összeg: 5.329 e Ft, hátralevı idı 36 hónap.  
Jogutódja: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hısök tere 2.); 

- A 8/2009.(II.26.) ÖM rendeletben foglalt feltételek alapján 2009-ben közösségi busz 
beszerzése Mezıszilasra. Támogatási összeg: 12.000 e Ft, hátralevı idı 36 hónap. Jogutódja: 
Mezıszilas Község Önkormányzata (7017 Mezıszilas, Fı út 111.) 

- Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott „Háló” Dél-Mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat komplex 
fejlesztése címő KDOP-5.2.2/C-2f-2009-0004 jelő pályázat a Háló Szolgálat fejlesztésére 
2011-2012-ben. Támogatási összeg: 125.275 e Ft, hátralevı idı 48 hónap.  
Jogutód: Háló Dél-mezıföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (7013 Cece, Deák Ferenc 
út 44.) ellátási területéhez tartozó 7 település által létrehozott önálló jogi  személyiségő 
társulása. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 
2013. június 30.-án közös megegyezéssel, a fenti jogutódokkal történı megszüntetésével: 
 

1. Egyetért 
2. Nem ért egyet 

 
Képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a határozat 
kivonatának megküldésével a Képviselıtestület döntésérıl értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
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3. TERMİFÖLD MEGMŐVELÉSE  
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester:  
Képviselı-testület az elızı évben is döntést hozott arról, hogy a tulajdonában lévı 0244/1 
helyrajzi számú ingatlana megmővelésérıl saját maga gondoskodik. A 12 ha 6952 m2 
nagyságú földterületbıl 1 ha 8039 m2 rét mővelési ágú, 10 ha 8913 m2 szántó mővelési ágú 
terület. Tekintettel a termıföld állapotára kukorica termelését javasolom a szántó mővelési 
ágú területen. Javasolom a képviselıknek az idei évben is, hogy a szántó megmőveléséhez az 
önkormányzat béreljen mezıgazdasági gépeket, oly módon, hogy a bérbeadó a gép kezelését 
biztosítsa, illetve gondoskodjon azok szabályszerő mőködtetésérıl.  
A földterületen az alábbi mőveletek elvégzéséhez az alábbi mezıgazdasági gépek bérlésére 
lenne szükség: 
szántáshoz eke és erıgép, 
simitózáshoz simító és erıgép, 
tárcsázáshoz tárcsa és erıgép, 
kombinátorozáshoz kombinátor és erıgép, 
vetéshez, mőtrágyaszóráshoz vetıgép, 
győrőshengerezéshez győrőshenger és MTZ traktor, 
kultivátorozáshoz kultivátor és MTZ traktor, 
folyékony mőtrágya és vegyszerszóráshoz vegyszerezı gép és MTZ traktor, 
aratáshoz (szárzúzóval) kombájn, 
beszállításhoz MTZ traktor és pótkocsi, 
esetleges szárításhoz szárító bérlésére kellene gondolni. 
Nyilván célszerő lenne valamennyi mezıgazdasági gépet egy szervezettıl bérelni, hogy az 
egyes munkafolyamatok végzése tekintetében ne legyen vita. Amennyiben a betakarított 
terményt szárítani is kell, esetleg tisztítani, betárolni, kitárolni, nem lenne célszerő, ha ezt 
ismét csak más végezné, mint aki a mezıgazdasági gépeket és azok kezelését biztosította. 
Javasolom, hogy az önkormányzat a mezıgazdasági gépek bérlése tekintetében kérjen be 
ajánlatokat hirdetmény kifüggesztésével és az egyes gépek biztosítására összességében 
legjobb ajánlatot tevıvel kössön bérleti szerzıdést. 
Határozati javaslatom: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 1/1 tulajdoni 
hányadát képezı Alap település külterületén található 0244/1 helyrajzi számú szántó 
mővelési ágú, 10 ha 8913 m2 területő 302,78 AK értékő, rét mővelési ágú 1 ha 8039 
m2 területő 36,08 AK értékő összesen 12 ha 6952 m2 nagyságú 338,86 AK értékő  
ingatlana hasznosítási kötelezettségére - a termıföld mővelési ágának megfelelı 
termeléssel történı hasznosítása céljából – az alábbi mezıgazdasági mőveletek 
elvégzése céljából az alábbi mezıgazdasági gépek bérbeadására vár ajánlatokat: 

a) szántáshoz eke és erıgép, 
b) simitózáshoz simító és erıgép, 
c) tárcsázáshoz tárcsa és erıgép, 
d) kombinátorozáshoz kombinátor és erıgép, 
e) vetéshez, mőtrágyaszóráshoz vetıgép, 
f) győrőshengerezéshez győrőshenger és MTZ traktor, 
g) kultivátorozáshoz kultivátor és MTZ traktor, 
h) folyékony mőtrágya és vegyszerszóráshoz vegyszerezı gép és MTZ traktor, 
i) aratáshoz (szárzúzóval) kombájn, 
j) beszállításhoz MTZ traktor és pótkocsi, 
k) esetleges szárításhoz szárító bérbeadására. 
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II. A bérbeadónak a gépek kezelését biztosítani kell, illetve gondoskodni kell azok 
szabályszerő mőködtetésérıl. Az önkormányzat, mint bérlı a bérbe adott gépek 
meghibásodásáért felelısséget nem vállal.  

III. Az önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot váró bérlı kiköti, hogy a bérbe adott 
mezıgazdasági gépeknek rendelkezni kell megfelelı engedélyekkel és 
tanúsítványokkal, beleértve a mőszaki engedélyt is. A gépek helyszínre szállításáért az 
önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot váró bérlı külön költséget nem fizet. 

IV. Az I. pontban feltüntetett mezıgazdasági munkálatok elvégzéséhez bérbe adni kívánt 
mezıgazdasági gépekre vonatkozó ajánlatot az önkormányzat, mint a bérbeadásra 
ajánlatot váró bérlı a mezıgazdasági gépek bérlésére vonatkozó bérleti díj árát 
pontonként {a)-k) pontok} hektárra illetve mázsára vetítve kéri megjelölni. 

V. Az önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot váró bérlı csak olyan bérbeadó 
ajánlatát fogadja el, mely valamennyi munkafolyamat végzését a bérbeadó 
tulajdonában lévı eszközzel tudja biztosítani. Az önkormányzat valamennyi 
mezıgazdasági gépre azonos szervezettel/személlyel kíván bérleti szerzıdést kötni. 

VI. Az Önkormányzat ajánlatot olyan ajánlattevıtıl fogad el, akinek az ajánlat 
megtételének idıpontjában Alap Község Önkormányzatával szemben semminemő 
köztartozása nincsen. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı nyilatkozatát a 
tekintetben, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ajánlatát érintıen a 
köztartozásáról a döntéshozó tájékoztatást kapjon. 

VII. Az Önkormányzat a Képviselı-testület hivatalos hirdetıtábláján 2013. április 
2-án közzétett felhívására 2012. április 15-én (hétfı) 16.00 óráig várja a bérbeadásra 
tett ajánlatokat. Az ajánlatokat egy eredeti példányban, Alap Község 
Polgármesterének címezve, 7011 Alap, Dózsa György utca 31. szám alatti címre kell 
eljuttatni 2013. április 15-án (hétfın) 16.00 óráig postai úton ajánlott küldeményként 
oly módon, hogy a postai bélyegzı dátuma legkésıbb 2013. április 16. legyen vagy 
személyesen hétfı-csütörtöki napokon 8.00 órától 16.00 óráig, pénteki napon 8.00 
órától 13.00 óráig.  

VIII. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes 
Lajosné polgármestert, hogy a hirdetmény közzétételérıl gondoskodjon. 

IX. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a beérkezı árajánlatok közül a legalacsonyabb összegő ajánlatot 
benyújtó féllel kössön szerzıdést. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2013. április 2. 

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
24/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 1/1 tulajdoni 
hányadát képezı Alap település külterületén található 0244/1 helyrajzi számú szántó mővelési 
ágú, 10 ha 8913 m2 területő 302,78 AK értékő, rét mővelési ágú 1 ha 8039 m2 területő 36,08 
AK értékő összesen 12 ha 6952 m2 nagyságú 338,86 AK értékő  ingatlana hasznosítási 
kötelezettségére - a termıföld mővelési ágának megfelelı termeléssel történı hasznosítása 
céljából – az alábbi mezıgazdasági mőveletek elvégzése céljából az alábbi mezıgazdasági 
gépek bérbeadására vár ajánlatokat: 

a) szántáshoz eke és erıgép, 
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b) simitózáshoz simító és erıgép, 
c) tárcsázáshoz tárcsa és erıgép, 
d) kombinátorozáshoz kombinátor és erıgép, 
e) vetéshez, mőtrágyaszóráshoz vetıgép, 
f) győrőshengerezéshez győrőshenger és MTZ traktor, 
g) kultivátorozáshoz kultivátor és MTZ traktor, 
h) folyékony mőtrágya és vegyszerszóráshoz vegyszerezı gép és MTZ   

                                    traktor, 
i) aratáshoz (szárzúzóval) kombájn, 
j) beszállításhoz MTZ traktor és pótkocsi, 
k) esetleges szárításhoz szárító bérbeadására. 

II. A bérbeadónak a gépek kezelését biztosítani kell, illetve gondoskodni kell azok 
szabályszerő mőködtetésérıl. Az önkormányzat, mint bérlı a bérbe adott gépek 
meghibásodásáért felelısséget nem vállal.  
III. Az önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot váró bérlı kiköti, hogy a bérbe adott 

mezıgazdasági gépeknek rendelkezni kell megfelelı engedélyekkel és 
tanúsítványokkal, beleértve a mőszaki engedélyt is. A gépek helyszínre 
szállításáért az önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot váró bérlı külön 
költséget nem fizet. 

IV. Az I. pontban feltüntetett mezıgazdasági munkálatok elvégzéséhez bérbe adni kívánt 
mezıgazdasági gépekre vonatkozó ajánlatot az önkormányzat, mint a 
bérbeadásra ajánlatot váró bérlı a mezıgazdasági gépek bérlésére vonatkozó 
bérleti díj árát pontonként {a)-k) pontok} hektárra illetve mázsára vetítve kéri 
megjelölni. 

V. Az önkormányzat, mint a bérbeadásra ajánlatot váró bérlı csak olyan bérbeadó 
ajánlatát fogadja el, mely valamennyi munkafolyamat végzését a bérbeadó 
tulajdonában lévı eszközzel tudja biztosítani. Az önkormányzat valamennyi 
mezıgazdasági gépre azonos szervezettel/személlyel kíván bérleti szerzıdést 
kötni. 

VI.  Az Önkormányzat ajánlatot olyan ajánlattevıtıl fogad el, akinek az ajánlat 
megtételének idıpontjában Alap Község Önkormányzatával szemben 
semminemő köztartozása nincsen. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 
ajánlattevı nyilatkozatát a tekintetben, hogy tudomásul veszi és elfogadja, 
hogy az ajánlatát érintıen a köztartozásáról a döntéshozó tájékoztatást kapjon. 

VII. Az Önkormányzat a Képviselı-testület hivatalos hirdetıtábláján 2013. április 2-án 
közzétett felhívására 2013. április 15-án (hétfı) 16.00 óráig várja a bérbeadásra 
tett ajánlatokat. Az ajánlatokat egy eredeti példányban, Alap Község 
Polgármesterének címezve, 7011 Alap, Dózsa György utca 31. szám alatti 
címre kell eljuttatni 2013. április 15-én (hétfın) 16.00 óráig postai úton ajánlott 
küldeményként oly módon, hogy a postai bélyegzı dátuma legkésıbb 2013. 
április 16. legyen vagy személyesen hétfı-csütörtöki napokon 8.00 órától 
16.00 óráig, pénteki napon 8.00 órától 13.00 óráig.  

VIII. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a hirdetmény közzétételérıl gondoskodjon. 

IX. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a beérkezı árajánlatok közül a legalacsonyabb összegő 
ajánlatot benyújtó féllel kössön szerzıdést. 

 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2013. április 2. 
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4. RENDELET-TERVEZET AZ ALAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL KÖZTISZTVISELİINEK JUTTATÁSAIRÓL ÉS 

ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRİL 
Elıterjesztı: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 

 
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı: 
A köztisztviselık juttatásairól és illetménykiegészítésérıl szóló rendelet-tervezet elkészítése 
az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása miatt vált szükségessé. 
Ugyanebben a tárgykörben már alkotott rendeletet a Képviselı-testület – Alap-Alsószentiván 
Községek Körjegyzısége köztisztviselıinek juttatásairól és illetménykiegészítésérıl szóló 
9/2008. (VII. 25.) -, melyhez képest az új rendelet semmiféle plusz forrás biztosítását nem 
igényli a testülettıl. Az új rendelet megalkotására az új hivatali szervezet létrehozása miatt 
vált szükségessé. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem, hogy akinek kérdése, észrevétele van, az tegye meg. Amennyiben nincs, kérem, hogy 
aki az elıterjesztésben foglalt tartalommal a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül alábbi rendeletet alkotta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete 

az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselıinek 
 juttatásairól és illetmény kiegészítésérıl  

 
A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva. 
 
 

5. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 
 

a) Sárbogárdi Járási Hivatal hivatalvezetıjének kérelme 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Sárbogárdi Járási Hivatal hivatalvezetıje azzal a kéréssel fordult az önkormányzatokhoz, 
hogy a járási ügysegédekkel kapcsolatos nyilatkozat tartalmát a Képviselı-testülettel 
megismertetni és elfogadtatni szíveskedjek. A nyilatkozat az alábbi: 
Alulírott ……… polgármester a/az …………… számú képviselı-testületi határozattal 
összhangban nyilatkozom, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 
Kormányhivatal) járási ügysegédje részére biztosított ingatlanrész használata tekintetében 
felmerülı üzemeltetési költségek megtérítésére a/az …………… Önkormányzat nem tart 
igényt, azt a Kormányhivatalnak nem kell megtérítenie, e vonatkozásban sem most, sem a 
jövıben semmiféle igényt nem támaszt a Kormányhivatallal szemben. 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincsen, kérem, aki egyetért az elıterjesztett határozati 
javaslat tartalmával, kézfenntartással szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
25/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a Fejér Megyei 
Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) járási ügysegédje részére biztosított 
ingatlanrész használata tekintetében felmerülı üzemeltetési költségek megtérítésére Alap 
Község Önkormányzata nem tart igényt, azt a Kormányhivatalnak nem kell megtérítenie, e 
vonatkozásban sem most, sem a jövıben semmiféle igényt nem támaszt a Kormányhivatallal 
szemben. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

b) Az Óvoda és a Bölcsıde átszervezése 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulást az öt 
település 2008. augusztusában hozta létre. Az óvodavezetı jelezte, hogy nincs bölcsıdés 
gyermek. Javasolnám a képviselı-testületnek, hogy – mivel idıszerő az átszervezés – a 
bölcsıdei csoport megszüntetését. Ez éves szinten milliós nagyságrendő megtakarítást 
eredményezne. 
 
Suplicz Attila képviselı:  
Szerintem ez elıbb is felvetésre kerülhetett volna.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Ismertetem a határozati javaslatomat: 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Alap-
Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulásból kiválik.  
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
2013/2014 éves tanévben nem kíván bölcsıdei csoportot indítani.  
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy jelen 
határozatáról a társulásban résztvevı önkormányzatokat értesítse, valamint a kiválás 
elıkészítı munkálatait kezdje meg.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal  
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincsen, kérem, aki egyetért az elıterjesztett határozati 
javaslat tartalmával, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
26/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Alap-
Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulásból kiválik.  
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Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
2013/2014 éves tanévben nem kíván bölcsıdei csoportot indítani.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy jelen 
határozatáról a társulásban résztvevı önkormányzatokat értesítse, valamint a kiválás 
elıkészítı munkálatait kezdje meg.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: azonnal  
 
 

c) Óvodai beíratás idıpontjának meghatározása 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde vezetıje azzal a kéréssel fordul a Képviselı-
testület felé, hogy az óvodai beíratás idıpontját a 2013/2014. nevelési év tekintetében 2013. 
április 25.-26. napokban határozza meg. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfenntartással 
szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
27/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsıde (7011 Alap, Vörösmarty u. 7.) intézmény 2013/2014. nevelési évre vonatkozó 
óvodás korú gyermekek beíratásának idıpontját 2013. április 25-26. napokban határozza meg. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az 
intézmény vezetıjét tájékoztassa. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal  
 
 

d) Start munkaprogramot érintı beszerzések 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Az elızı testületi ülések során folyamatosan tájékoztattam a képviselıket az 
önkormányzatnál beinduló Start munkaprogramok tartalmáról. A programokban jóváhagyott 
eszközök beszerzéséhez megkezdıdtek az elıkészítı munkálatok, melyekrıl a képviselıket 
tájékoztatni kívánom. 
A mezıgazdasági projekt (kert, fólia és faültetés) címet viselı közmunkaprogramban 
jóváhagyásra került 1000 db facsemete vásárlása 1.580.000 Ft értékben. A facsemeték 
beszerzését az ıszi idıszakra tervezzük, mivel az akkori ültetéssel nagyobb a valószínősége 
annak, hogy a facsemete fejlıdésnek indul. 
A tavalyi évben a mezıgazdasági projekt keretében beszereztük a munkákhoz szükséges 
nagyértékő gépeket. Ebben az évben már nem igazán volt lehetıség további gépek 
beszerzésére. A többi, az idei évben beszerezni kívánt eszközök összege jóval alacsonyabb, 
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nem éri el a polgármester részére az SZMSZ-ben biztosított, egyedi hatáskörben elbírálható 
beszerzések értékhatárát. 
 
Suplicz Attila képviselı:  
A gyümölcsfa telepítése nem egyszerő dolog. Sok utánjárással jár, például be kell keríteni a 
vadállatok miatt. A talaj megvizsgálását is el kell végeztetni. Nagyon kényes dolog. Egy 
szakembert kell megkérdezni ezzel a projekttel kapcsolatban. Kérj ki mások véleményét is. 
De az a javaslatom, ha lehet, akkor valamilyen más mezıgazdasági munkába kellene 
átcsoportosítani ezt az összeget. A gyümölcsfa termıre fordulási ideje is nagyon sok idı, több 
év. Ha az állam nem ad ennyi embernek munkát a meglévı gyümölcsös ültetvényünket mibıl 
fogjuk megmőveltetni?  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Ismertetném az elhangzott javaslattal a határozati javaslatomat: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a „Mezıgazdasági projekt” címen jóváhagyott Start 
közmunkaprogramban facsemete vásárlására biztosított bruttó 1.580.000 Ft forrás 
átcsoportosítását kezdeményezze a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal  
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
28/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a „Mezıgazdasági projekt” címen jóváhagyott Start 
közmunkaprogramban facsemete vásárlására biztosított bruttó 1.580.000 Ft forrás 
átcsoportosítását kezdeményezze a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal  
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A közúthálózat karbantartása Start Közmunkaprogramban került jóváhagyásra a 
BS1000DS V Betonelem gyártó gép 1.587.500 Ft értékben. Ugyanezen 
közmunkaprogramban szerepel 1.587.500 Ft összeg sóder szállítással, mely a legjobb 
ajánlatot adó cégtıl kerül beszerzésre. 
Szintén itt szerepel még 2.812.000 Ft összeg cement vásárlására, mely szintén a legkedvezıbb 
árat kínáló cégtıl kerül beszerzésre. 
A második határozati javaslatom: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy BS1000DS V Betonelem gyártó gépet vásároljon a „Közúthálózat 
karbantartása” címen jóváhagyott Start közmunkaprogramban biztosított forrás terhére és az 
adásvételi szerzıdést e tárgyban bruttó 1.587.500 Ft összeg erejéig a legjobb ajánlatot adó 
cégtıl kerül beszerzésre. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: folyamatos  
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
29/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy BS1000DS V Betonelem gyártó gépet vásároljon a „Közúthálózat 
karbantartása” címen jóváhagyott Start közmunkaprogramban biztosított forrás terhére és az 
adásvételi szerzıdést e tárgyban bruttó 1.587.500 Ft összeg erejéig a legjobb árajánlatot 
tevıvel megkösse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
A harmadik határozati javaslatom:  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a „Közúthálózat karbantartása” címen jóváhagyott Start 
közmunkaprogramban biztosított forrás terhére bruttó 1.587.500 Ft összegben sóder 
beszerzésérıl gondoskodjon úgy, hogy az a legjobb ajánlatot adó cégtıl kerüljön beszerzésre. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: folyamatos 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
30/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a „Közúthálózat karbantartása” címen jóváhagyott Start 
közmunkaprogramban biztosított forrás terhére bruttó 1.587.500 Ft összegben sóder 
beszerzésérıl gondoskodjon úgy, hogy az a legjobb ajánlatot adó cégtıl kerüljön beszerzésre. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
Negyedik határozati javaslatom: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a „Közúthálózat karbantartása” címen jóváhagyott Start 
közmunkaprogramban biztosított forrás terhére bruttó 2.812.000 Ft összegben cement 
beszerzésérıl gondoskodjon, mely szintén a legkedvezıbb árat kínáló cégtıl kerüljön 
beszerzésre. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: folyamatos 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
31/2013. (III. 26.) számú határozata 
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Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a „Közúthálózat karbantartása” címen jóváhagyott Start 
közmunkaprogramban biztosított forrás terhére bruttó 2.812.000 Ft összegben cement 
beszerzésérıl gondoskodjon, mely szintén a legkedvezıbb árat kínáló cégtıl kerüljön 
beszerzésre. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos  
 
 

e) Mozgókönyvtári szolgáltatás 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzat kötelezı feladata. A 2012. 
évi CLII. törvénnyel módosított, a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban Kultv.) így rendelkezik: 
„64. § (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelezı 
feladata. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi és a városi önkormányzat 
a) nyilvános könyvtár fenntartásával vagy 
b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. 
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei 
könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és 
közösségi hely elnevezéső könyvtári szolgáltató helyet mőködtet.” 
A Kultv. 64.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelıen megállapodást kötött 
Alap Község Önkormányzata a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár között, hogy az 1997. 
évi CXL. törvény 64.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint Alap település nyilvános könyvtári 
ellátása érdekében az Önkormányzat a Megyei Könyvtár szolgáltatásait igénybe veszi. 
A szolgáltatás egyik feltétele, hogy a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén, nem szerepelhet.  
A fentiek értelmében határozati javaslataim:  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat és a 
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár között 2012. december 17-én, a Könyvtárellátási 
szolgáltatás nyújtására megkötött megállapodást. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
32/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat és a 
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár között 2012. december 17-én, a Könyvtárellátási 
szolgáltatás nyújtására megkötött megállapodást. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
A második határozati javaslatom:  
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A Képviselı-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a könyvtárat a nyilvános könyvtárak 
jegyzékébıl töröljék. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
33/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
A Képviselı-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a könyvtárat a nyilvános könyvtárak 
jegyzékébıl töröljék. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
A harmadik határozati javaslatom:  
A Képviselı-testület megerısíti, hogy a könyvtár 2010. január 1. napjától nem önálló 
intézményként, hanem Alap Község Önkormányzatának szakfeladataként mőködik. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
34/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
A Képviselı-testület megerısíti, hogy a könyvtár 2010. január 1. napjától nem önálló 
intézményként, hanem Alap Község Önkormányzatának szakfeladataként mőködik. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

f) Önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlási szándéka 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Bauer Ákos Alap Hold utca 2 szám alatti lakos kérelemmel fordult Alap Község 
Önkormányzatához. Levelében leírta, hogy évek óta az önkormányzat belterületi 128/2 
helyrajzi számú beépíthetı ingatlanát bérli, a lakásuk mellet. Kéri a képviselı-testület 
beleegyezését az ingatlan eladásával kapcsolatban. 
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Nem javaslom az ingatlan eladását. Az önkormányzat nem olyan könnyen tud eladni 
ingatlant. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Ismertetem a határozati javaslatomat:  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte Bauer Ákos Alap, Hold u. 2. 
szám alatti lakos 2013. március 14. napján kelt, az alapi belterület 128/2. helyrajzi számú, 
3109 m2 területő, önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlási szándékát és úgy döntött, 
hogy nem járul hozzá az ingatlan értékesítéséhez. 
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Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
35/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte Bauer Ákos Alap, Hold u. 2. 
szám alatti lakos 2013. március 14. napján kelt, az alapi belterület 128/2. helyrajzi számú, 
3109 m2 területő, önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlási szándékát és úgy döntött, 
hogy nem járul hozzá az ingatlan értékesítéséhez. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

g) Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-tıl térítésmentesen átveendı ingatlan 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A jegyzıasszony tárgyalt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. munkatársával, így kérem, 
hogy ı tájékoztassa a képviselıket. 
 
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı: 
Telefonon történt megbeszélésünket követıen e-mail-ben kaptam tájékoztatást arról, hogy 
Alap községben mely ingatlanok vannak a MNV Zrt. kezelésében. Három ingatlant találtak, 
melybıl egy jelzáloggal terhelt, tehát arról nem tudunk tárgyalni. A második az 1096. 
helyrajzi számú, amely természetben a Kossuth Lajos utca. 107. szám alatt található. Ezen egy 
pici vályogház található, kivett lakóház, udvar mővelési ágú, 2412 m2 területő. A harmadik a 
730. helyrajzi számú, az pedig a Hunyadi utca 13. szám alatt található, ez kivett gazdasági 
épület, udvar mővelési ágú, 1327 m2 területő, valóságban csak az épület alapja van már meg. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismertetem a határozati javaslatomat:  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az alapi 
belterület 1096 helyrajzi számú, természetben az Alap Kossuth Lajos utca 107. szám alatti 
kivett lakóház, udvar mővelési ágú, 2412 m2 területő ingatlant a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelı Zrt.-tıl térítésmentesen meg kívánja szerezni.  
Megbízza a polgármester, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél járjon el. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
36/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az alapi 
belterület 1096 helyrajzi számú, természetben az Alap Kossuth Lajos utca 107. szám alatti 
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kivett lakóház, udvar mővelési ágú, 2412 m2 területő ingatlant a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelı Zrt.-tıl térítésmentesen meg kívánja szerezni.  
Megbízza a polgármester, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél járjon el. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
h) Lakossági bejelentés 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
A Dózsa György utcai lakosok levéllel fordultak a képviselı-testület felé, melyben leírták, 
hogy az utca felsı részén lévı boltot a vállalkozó nem üzemelteti tovább, bezárta. Számukra 
nehézséget jelent, hogy a mindennapi kenyerüket, az élelmiszereket a nagy távolságra lévı 
boltban tudják beszerezni. Kérik a testületet, hogy a helyzeten segítsen. A képviselı-testület a 
kérelemben foglaltak teljesítését a önkormányzat hatáskörének hiányában nem tudja 
biztosítani. 
Határozati javaslatom:  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a 2013. március 10. napján kelt, 
a Dózsa György utca végén található vegyesbolt bezárásával kapcsolatos lakossági bejelentés 
tartalmát és megállapította, hogy a benyújtott kérelemben foglaltak teljesítését az 
önkormányzat hatáskörének hiányában nem tudja biztosítani. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
37/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a 2013. március 10. napján kelt, 
a Dózsa György utca végén található vegyesbolt bezárásával kapcsolatos lakossági bejelentés 
tartalmát és megállapította, hogy a benyújtott kérelemben foglaltak teljesítését az 
önkormányzat hatáskörének hiányában nem tudja biztosítani. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

i) Önkormányzati honlap üzemeltetése 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Március 26.-án az alábbi levél érkezett:  
Tárgy: alap.hu szerzıdés felmondás 
Iksz: 2013/46/W 
Dátum: 2013.03.22 
Tisztelt Jegyzı asszony! 
Több egymásnak ellentmondó szóbeli üzengetés után nem tudom melyik utasításnak tegyünk 
eleget az Alap község honlapjával kapcsolatban. Írásbeli hivatalos tájékoztatást eddig nem 
kaptam. Ezek után, hogy a késıbbiekben ne legyen gond úgy döntöttem, hogy az eddig jól 
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bevált hivatalos eljárásnak megfelelıen zárjuk le ezt a 2008 óta tartó nagyon jó munka 
kapcsolatunkat.  
- Eddig minden évben a szerzıdés hosszabbítás szakmai beszámolóval történt és a testület elé 
vivı a szerzıdés hosszabbítás és annak pénzbeli összegét megvitatták és megszavazták. 
Minden ügyben testületi döntéssel rendelkeztek a weboldal felett. Kérem Önt, hogy a 
szerzıdés meg nem hosszabbítást is terjessze a testület elé és jogszabályi határozat számmal 
zárják le. Természetesen ez tartalmazza azt is, hogy az a web oldat megfelelıen átvették és a 
késıbbiekben nem támasztanak semmi kifogást, kártérítést...stb.  
- A www.alap.hu Domait és tárhelyet elıre kifizettük 2013.12.16. -ig. Természetesen úgy, 
hogy még a következı évre szerzıdésünk sem volt. Ez is bizonyíthatja Önnek mennyire jó 
kapcsolatunk volt a Polgármester asszonnyal és a Képviselı testülettel. A kölcsönös bizalom 
mindenek felett mőködött a kapcsolatunkba.   
Tárhely szolgáltatónkkal egyeztettünk. Elég körülményes lenne most ezt már így átíratni a 
pénzeket ide-oda utalni. Abban maradtunk a szolgáltatóval, hogy 2013.12.16 elıtt majd 
átíratjuk az Önkormányzat nevére és a következı évet már akkor Önök fizetik. Természetesen 
a mőködtetéshez szükséges kódokat a hivatalos felmondás megérkezése után átadjuk és 
üzemeltethetik tovább a honlapot.  
- A Web oldal éves díját és az elsı negyedéves munkáról küldünk egy végszámlát. Eddig is 
negyedévente számoltunk el. 
- 2013.03.31.-vel szőnne meg a szerzıdés.  
- Gondolom, de ezt Ön tudja a végszámla kifizetésének engedélyezését és a megszőnés 
dátumát is fogalmazza bele a felmondó, megszüntetı határozatba.  
- 2013 novemberében megkezdjük az átíratást. Beszerezzük, a kellı nyomtatványokat kitöltve 
elküldjük.  
Székesfehérvár 2013.03.22 
Tisztelettel: Nagy Péter sk. Bribir Invest Kft. Ügyvezetı 
Tájékoztatom a képviselı-testületi tagokat, hogy a kft-vel az önkormányzat minden év végén 
új szerzıdést kötött, tehát a vállalkozási szerzıdés 12 hónapra szól, ami 2012. decemberében 
lejárt. Új szerzıdés nem köttetett.  
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Felháborító a levél hangneme. Mivel a vállalkozói szerzıdés 2012. december 31. napján 
lejárt, így 2013. március 30. napjáig semmiféle követelése a Bribir Invest Kft-nek az 
Önkormányzat felé nem lehet, továbbá a 2013. évben az önkormányzat semmiféle megbízást 
a vállalkozó felé nem küldött. Az üzemeltetéshez mindenféle dokumentációt adjon át az 
önkormányzat részére a kft.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Ismertetem a határozati javaslatomat:  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte Nagy Péter a Bribir Invest Kft. 
ügyvezetıjének 2013. március 22. napján kelt, 2013/46/W iktatószámú levelét, és az 
alábbiakról döntött: 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2013. évre vonatkozólag nem kíván új 
vállalkozási szerzıdést kötni a Bribir Invest Kft-vel. 
II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy mivel a vállalkozói 
szerzıdés 2012. december 31. napján lejárt, így 2013. március 30. napjáig semmiféle 
követelése a Bribir Invest Kft-nek az Önkormányzat felé nem lehet, továbbá a 2013. évben az 
önkormányzat semmiféle megbízást a vállalkozó felé nem küldött. 
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III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhívja vállalkozót, hogy a honlap 
további zavartalan üzemeltetéséhez minden szükséges adatot, elektronikus és papíralapú 
dokumentációt 2013. április 10. napjáig bocsássa az önkormányzat rendelkezésére. 
IV. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a vállalkozó által a 
honlap tárhelyének 2013. évre történı biztosítása érdekében a tárhely szolgáltatónak kifizetett 
összeget számla ellenében megtéríti. 
V. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete tájékoztatja a vállalkozót, hogy 
amennyiben a III. pontban jelzett határidıig a honlap üzemeltetéséhez szükséges 
dokumentációt nem bocsátja az önkormányzat rendelkezésére, úgy az önkormányzat a 
követelését jogi úton érvényesíti, mely eljárás lebonyolítására a polgármestert bízza meg. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
38/2013. (III. 26.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte Nagy Péter a Bribir Invest Kft. 
ügyvezetıjének 2013. március 22. napján kelt, 2013/46/W iktatószámú levelét, és az 
alábbiakról döntött: 

I. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2013. évre vonatkozólag nem kíván új 
vállalkozási szerzıdést kötni a Bribir Invest Kft-vel. 
 

II. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy mivel a vállalkozói 
szerzıdés 2012. december 31. napján lejárt, így 2013. március 30. napjáig semmiféle 
követelése a Bribir Invest Kft-nek az Önkormányzat felé nem lehet, továbbá a 2013. évben az 
önkormányzat semmiféle megbízást a vállalkozó felé nem küldött. 

III. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhívja vállalkozót, hogy a honlap további 
zavartalan üzemeltetéséhez minden szükséges adatot, elektronikus és papíralapú 
dokumentációt 2013. április 10. napjáig bocsássa az önkormányzat rendelkezésére. 

IV. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a vállalkozó által a 
honlap tárhelyének 2013. évre történı biztosítása érdekében a tárhely szolgáltatónak kifizetett 
összeget számla ellenében megtéríti. 

V. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete tájékoztatja a vállalkozót, hogy amennyiben 
a III. pontban jelzett határidıig a honlap üzemeltetéséhez szükséges dokumentációt nem 
bocsátja az önkormányzat rendelkezésére, úgy az önkormányzat a követelését jogi úton 
érvényesíti, mely eljárás lebonyolítására a polgármestert bízza meg. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
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j) Védınıi megkeresés  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy a védını megkeresett, és szóban elıadta, hogy 
gondolkodik azon, hogy a védınıi ellátást vállalkozóként szeretné tovább folytatni. Kérem a 
testületi tagok véleményét. 
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
Nem idıszerő ezt a kérdést megvitatni. Javaslom, hogy halasszuk el. 
 
 

j) Tájékoztatás az elızı ülés óta eltelt eseményekrıl 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Csibrik Ilona Dózsa György utca 171. szám alatti lakos elhunyt, és az önkormányzat a 
gyepmesteri költséget hagyatéki teherként jelentette be a vagyonára. Idei év március 22-én 
volt a hagyatékátadó tárgyalás. A testvérek az önkormányzat javára lemondanának, amit én 
elfogadtam. Sajnos még nem volt meg a végzés, mert nem minden testvér képviseltette magát. 
 
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17.30 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna  

polgármester                            jegyzı 
 
 
 
 
           Suplicz Attila              Salamon Lajos    
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                             jegyzıkönyv hitelesítı 
 


