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Napirendi pontok 
1. Az Önkormányzat 2012. évi ellenırzési jelentésének és az összefoglaló éves ellenırzési jelentésének 

ismertetése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

2. Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

3. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi gazdálkodásának éves helyzetérıl, 
költségvetés módosítására javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

4. Tájékoztatás az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi költségvetésének éves 
gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

5. Tájékoztatás Alap – Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének 
éves alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

6. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

7. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

8. Az egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladat-ellátási szerzıdések módosítása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

9. A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása, valamint ezzel összefüggésben rendelet-
tervezet a helyi iparőzési adóról szóló 6/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

10. Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

11. Termıföld bérbeadása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

12. Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása 
és zárszámadási beszámolójáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

13. Egyebek, bejelentések 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

A 2013. április 29-i Képviselı-testületi ülésen alkotott rendeletek 
Száma Címe 

5/2013.(V. 7.) az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

6/2013.(V. 7.) az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
7/2013.(V. 7.) a helyi iparőzési adóról szóló 6/2010.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
A 2013. április 29-i Képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 

Száma Címe 
39/2013.(IV.29.) Az Önkormányzat 2012. évi ellenırzési jelentésének és az összefoglaló éves ellenırzési 

jelentésének elfogadása 
40/2013.(IV.29.) Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
41/2013.(IV.29.) Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetés módosítására javaslat 

elfogadása 
42/2013.(IV.29.) Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi gazdálkodásának éves helyzetének 

elfogadása 
43/2013.(IV.29.) Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi költségvetés módosítására javaslat 

elfogadása 
44/2013.(IV.29.) Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi költségvetésének éves gazdálkodásának 

alakulásának elfogadása  
45/2013.(IV.29.) Alap – Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetés 

módosítására javaslat elfogadása 
46/2013.(IV.29.) Alap – Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének 

éves alakulásának elfogadása  
 

{folytatás a következı oldalon} 



 
 

47/2013.(IV.29.) Feladat-ellátási szerzıdés módosításáról (Gubik Egészségügyi és Szolgáltató Bt.) 
48/2013.(IV.29.) Feladat-ellátási szerzıdés módosításáról (Ablak Európára Kommunikációs Bt.) 
49/2013.(IV.29.) Feladat-ellátási szerzıdés módosításáról (dr. Huszár Klára egyéni vállalkozó) 
50/2013.(IV.29.) Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására intézkedés a jogszabálysértés 

megszüntetésérıl 
51/2013.(IV.29.) Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alapi Iskolásokért Közalapítvány támogatásáról 
52/2013.(IV.29.) Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alap-Alsószentiváni Református Egyházközség 

támogatásáról 
53/2013.(IV.29.) Civil szervezetek pályázatainak elbírálása - Alap Községi Sportegyesület támogatásáról 
54/2013.(IV.29.) Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alapi Óvodásokért Közalapítvány támogatásáról 
55/2013.(IV.29.) Civil szervezetek pályázatainak elbírálása - Alapi Polgárır Egyesület támogatásáról 
56/2013.(IV.29.) Civil szervezetek pályázatainak elbírálása - Római Katolikus Egyházközség támogatásáról  
57/2013.(IV.29.) Civil szervezetek pályázatainak elbírálása – Alap Községért Közalapítvány támogatásáról 
58/2013.(IV.29.) Anyagi támogatás a lovas napra, idısek napja megrendezésére, szüreti felvonulásra  
59/2013.(IV.29.) 0244/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett mezıgazdasági mőveletek elvégzéséhez mezıgazdasági 

gépek bérletére szerzıdés kötése 
60/2013.(IV.29.) Véleménynyilvánítás Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2012. 

évi költségvetésének módosításáról, 2012. évi költségvetési beszámolójáról 
61/2013.(IV.29.) „Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl” címő 

felhívásra pályázat benyújtása 
62/2013.(IV.29.) MVH Zrt ingyenes ingatlan átruházása  
63/2013.(IV.29.) FEJÉRVÍZ Zrt. által elvégzendı munkálatok ellenértékének megfizetésérıl 

 



 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 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 polgármester 
   dr. Gubik Zoltán alpolgármester  

Erıs Gábor  települési képviselı 
   Suplicz Attila  települési képviselı 
   Salamon Lajos települési képviselı 
   Zuppon Andrea  települési képviselı 
 
Tanácskozási joggal jelenlévı: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna  jegyzı 

       Csıgörné Csısz Éva    gazdasági elıadó 
       Medgyesi László    Fejérvíz Zrt 
      képviselıje 

 
Igazoltan távol: Bölcskei Jenıné 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 dr. Gubik 
Zoltán 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 – dr. Gubik Zoltán 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, a nyilvános testületi ülés 12. napirendi pontja keretében a 
Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének 
módosítása és zárszámadási beszámolójáról is döntsön, mely elıterjesztés az ülés elıtt 
kiosztásra került. 
 
Javasolt napirendi pontok: 

1. Az Önkormányzat 2012. évi ellenırzési jelentésének és az összefoglaló éves 
ellenırzési jelentésének ismertetése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 



 
 

2. Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentése 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

3. Tájékoztatás Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi gazdálkodásának 
éves helyzetérıl, költségvetés módosítására javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

4. Tájékoztatás az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi költségvetésének 
éves gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

5. Tájékoztatás Alap – Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetésének éves alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

6. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

7. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

8. Az egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladat-ellátási szerzıdések módosítása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

9. A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása, valamint ezzel 
összefüggésben rendelet-tervezet a helyi iparőzési adóról szóló 6/2010. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

10. Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

11. Termıföld bérbeadása 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

12. Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetésének módosítása és zárszámadási beszámolója 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

13. Egyebek, bejelentések 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontját egyhangúan 6 igen szavazattal - külön határozathozatal nélkül - javaslat 
szerint elfogadta. 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ELLENİRZÉSI JELENTÉSÉNEK ÉS AZ ÖSSZEFOGLALÓ 

ÉVES ELLENİRZÉSI JELENTÉSÉNEK ISMERTETÉSE 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester 
A képviselık az írásos elıterjesztést megkapták, mely részletesen tartalmazza a napirend 
megtárgyalásának indoklását. Kérem, hogy akinek a 2012. évi éves ellenırzési jelentésben és 
az összefoglaló éves ellenırzési jelentésben foglaltakkal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása 
van, tegye meg.  
Amennyiben nincs hozzászólás a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatom az alábbi: 
Alap Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2012. évi ellenırzési 



 
 

jelentésében és az összefoglaló éves ellenırzési jelentésben foglaltakat megtárgyalta és azt a 
jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint elfogadja. 
Határidı: azonnal, Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
 
Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
39/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2012. évi ellenırzési 
jelentésében és az összefoglaló éves ellenırzési jelentésben foglaltakat megtárgyalta és azt a 
jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
 
 

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester 
A képviselık az elıterjesztésekkel együtt kapták kézhez az önkormányzat összesített 2012. 
évi gazdálkodásának ellenırzésérıl készített könyvvizsgálói jelentést. Kérem, hogy akinek a 
könyvvizsgálói jelentésben foglaltakkal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
Amennyiben nincs hozzászólás a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatom az alábbi: 
Alap Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat összesített 2012. évi 
gazdálkodásának ellenırzésérıl készített könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat megtárgyalta 
és azt a jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint elfogadja. 
Határidı: azonnal, Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
 
Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
40/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat összesített 2012. évi 
gazdálkodásának ellenırzésérıl készített könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat megtárgyalta 
és azt a jegyzıkönyvhöz csatolt tartalom szerint elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
 

3. TÁJÉKOZTATÁS ALAP-ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉGEK KÖRJEGYZİSÉGE 2012. ÉVI 

GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉVES HELYZETÉRİL, KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRA 

JAVASLAT 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 



 
 

Méhes Lajosné polgármester 
A képviselık megkapták az írásos elıterjesztést mind a 2012. évi elıirányzat módosításáról, 
mind a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadásról. Az elıirányzat módosítást az 
évközi változások indokolják, a zárszámadást pedig a törvény írja elı. A gazdálkodási 
ügyintézı részletes táblázatos kimutatást készített, mely minden adatot önkormányzatonként 
tartalmaz. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi 
gazdálkodásának éves helyzetérıl szóló, költségvetés módosításához kapcsolódó napirendi 
pontot megtárgyalta és a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester 
Amennyiben nincs több hozzászólás a körjegyzıség 2012. évi költségvetésének 
módosításához kapcsolódó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
41/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta Alap-
Alsószentiván Községek Körjegyzısége (a továbbiakban: Körjegyzıség) 2012. évi 
gazdálkodásának éves helyzetérıl szóló tájékoztatást.  
A Képviselı-testület a Körjegyzıség 2012. évi költségvetése módosításáról - elıterjesztéshez 
csatolt 1., 2., 3.4. 5. mellékletekben rögzített eredeti és módosított elıirányzatok szerint - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
I. A Képviselı-testület Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzısége 2012. évi költségvetése 
bevételi elıirányzatának 35.646.000 forint összegre, kiadási elıirányzatának 35.646.000 forint 
összegre történı módosítását elfogadja. 
 
II. A kiadási elıirányzat részét képezı személyi juttatás elıirányzat 25.329.000 forintra, 
munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 6.423.000 forintra, dologi kiadási elıirányzat 
1.895.000 forintra, támogatásértékő mőködési kiadás 810.000 Ft, tartalék elıirányzat 1.189.000 
forintra történı módosítását elfogadja. 
 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert és a jegyzıt, hogy a Körjegyzıség 2012. évi 
költségvetése módosításának megfelelıen - az önkormányzat költségvetési rendelete 
módosításának elıkészítésérıl - rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 
Határidı: azonnal 
 
Méhes Lajosné polgármester 
Kérem, hogy aki a körjegyzıség 2012. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 



 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
42/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Alap-Alsószentiván 
Községek Körjegyzısége (a továbbiakban: Körjegyzıség) 2012. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
I. A Képviselı-testület a Körjegyzıség 2012. évi költségvetésének teljesítését 
34.976.000 forint bevételi és 33.109.000 forint kiadási elıirányzattal elfogadja. 
 
I.1. A Körjegyzıség 2012. évi bevételeinek teljesítése jogcím szerinti bontásban az alábbi: 
a) intézményi mőködési bevétel:              1.000 forint, 
b) körjegyzıségi finanszírozás:     32.893.000 forint, 
c) elızı évi pénzmaradvány igénybevétele                2.082.000 forint. 
 
I.2. Körjegyzıség 2012. évi kiadásainak teljesítése jogcím szerinti bontásban az alábbi: 
a) személyi juttatások:      24.609.000 forint, 
b) munkaadókat terhelı járulékok:                  6.251.000 forint, 
c) dologi és folyó kiadások:                   1.450.000 forint, 
d) támogatásértékő pénzeszköz átadás        810.000 forint, 
e) átfutó kiadás:            -11.000 forint. 
 
I.3. A Körjegyzıség 2012. évi költségvetése bevételének és kiadásának teljesítése 
településenként (forintban):   
 Önkormányzat         Bevétel    Kiadás           Különbözet 
 megnevezése         teljesítése   teljesítése 
 
Alap     25.028.000   23.437.000        1.591.000      
Alsószentiván      9.948.000    9.672.000           276.000 
A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a székhelytelepülés 
önkormányzata a zárszámadás elfogadását követıen Alsószentiván Község 
Önkormányzatával pénzügyileg rendezi.  
 
II. A Körjegyzıségnek 2012. évben 1.856.000 forint pénzmaradványa keletkezett, 
melybıl pénzkészlet 451.000 forint, átfutó kiadás (december havi bérjellegő kiadás) 
1.405.000 forint.  
 
III. A Körjegyzıségnek 2012. évben felújítási, felhalmozási bevétele, illetıleg kiadása 
nem keletkezett.  
 
IV. A Körjegyzıség esetén 2012. évben mőködési célú, valamint felhalmozási célú hitel 
felvételére nem került sor, a Körjegyzıségnek adósságállománya, Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkezetı ügylete 
nem keletkezett. 
 
V. A Körjegyzıségnek több éves kihatással járó feladatai nem voltak. 
 



 
 

VI. A Körjegyzıség 2012. évben európai uniós támogatással megvalósuló programot nem 
teljesített.  
 
A Képviselı-testület utasítja Méhes Lajosné polgármestert és Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna 
jegyzıt, hogy a határozat tartalmának megjelenítésérıl Alap Község Önkormányzata 2012. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelettervezetben gondoskodjon. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 
Határidı: azonnal 

 
 
4. TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSİDE 2012. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÉVES GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSÁRÓL, KÖLTSÉGVETÉS 

MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester 
A képviselık megkapták az írásos elıterjesztést mind a 2012. évi elıirányzat módosításáról, 
mind a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról. Az elızı napirendhez hasonlóan, itt is az 
elıirányzat módosítást az évközi változások indokolják, a zárszámadást pedig a törvény írja 
elı. A gazdálkodási ügyintézı itt is teljes részletes táblázatos kimutatást készített, mely 
minden adatot önkormányzatonként tartalmaz. Kérem, hogy akinek az elıterjesztésben 
foglaltakkal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van, tegye meg. A napirendi pontot a 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
Bizottság javaslatát, véleményét. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Alapi Óvoda és Egységes Óvodabölcsıde 2012. évi 
költségvetésének éves gazdálkodásának alakulását, és költségvetés módosítására szóló 
napirendi pontot megtárgyalta és a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester 
Amennyiben nincs több hozzászólás az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde 2012. évi 
költségvetésének határozati javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
43/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
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 helyzetérıl szóló tájékoztatót és a költségvetés módosítására irányuló 
javaslatot megismerve az alábbi döntést hozta: 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta az Alap- 
Alsószentiván- Cece- Sáregres- Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: 



 
 

Óvodai Intézményfenntartó Társulás) költségvetési szerve 2012. évi gazdálkodásának éves 
helyzetérıl szóló tájékoztatót. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 
költségvetési szerve 2012. évi költségvetése módosításáról – az elıterjesztéshez csatolt  
1., 2, 3., 4., 5. 10, mellékletekben rögzített módosított elıirányzatokat elfogadva - az 
alábbi döntést hozta:  
 
I. A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi 

költségvetése bevételi elıirányzatának 149.744.000 forintra, kiadási 
elıirányzatának 149.744.000 forint összegre történı módosítását elfogadásra 
javasolja. 

 
I. A kiadási elıirányzat részét képezı személyi jellegő elıirányzat 79.390.000 

forintra, munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 20.426.000 forintra, dologi 
kiadási elıirányzat 50.283.000 forintra, intézményi beruházás 645.000 forintra 
történı módosítását elfogadásra javasolja. 

 
A Képviselı-testület utasítja Méhes Lajosné polgármestert és Csalovszkiné Mezei 
Zsuzsanna jegyzıt, 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, Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 
Határidı: azonnal 
 
Méhes Lajosné polgármester 
Kérem, hogy aki az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsıde 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásához kapcsolódó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
44/2013.(IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az Alap-
Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: 
Óvodai Intézményfenntartó Társulás) által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi Óvoda 
és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló elıterjesztést.  
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 
által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. 
évi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmát elfogadta melyrıl alábbi tartalom szerint 
egyetértı véleményét nyilvánítja: 
 
I. A Képviselı-testület az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 
költségvetési szerv, az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi 
költségvetésének teljesítését 140.479.000 forint bevételi és 139.241.000 forint kiadási 
elıirányzattal elfogadásra javasolja. 
 



 
 

I.1. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi bevételeinek teljesítése jogcím szerinti 
bontásban az alábbi: 

a) Intézményi mőködési bevételek:    14.831.000 forint 
b) Irányító szervtıl kapott támogatás:           124.325.000 forint, 
c) Mőködési célú pénzeszköz          20.000 forint, 
d) Támogatás értékő mük .bevétel::    1.303.000 forint, 

 
I.2. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde 2012. évi kiadásainak teljesítése jogcím szerinti 
bontásban az alábbi: 

a) Személyi juttatások:     73.249.000 forint, 
b) Munkaadókat terhelı járulékok:    17.476.000 forint, 
c) Dologi és folyó kiadások:     47.316.000 forint,  
d) Felhalmozási kiadások:         595.000 forint 

 
I.3. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése bevételének és 
kiadásának teljesítése településenként (forintban):   
 
 Önkormányzat        Bevétel    Kiadás           Különbözet 
 megnevezése        teljesítése   teljesítése 
 

Alap   60.507.000   63.606.000       -3.099.000      
Cece   44.144.000  41.058.000        3.086.000  
Vajta   12.837.000  12.059.000           778.000 
Sáregres  13.708.000  12.852.000           856.000 
Alsószentiván    9.283.000    9.001.000           282.000 

 
A teljesített bevétel és a teljesített kiadás közötti különbözetet a székhelytelepülés 
önkormányzata a zárszámadás elfogadását követıen a társult települések 
önkormányzataival pénzügyileg rendezi. 
 
II. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szervnek 
2012.évben 1.903.000 forint pénzmaradványa keletkezett, melybıl pénzkészlet 1.238.000 
forint, egyéb passzív pénzügyi elszámolások 665.000 forint. 
 
III. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szervnek, az 
Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıdének 2012. évben felhalmozási kiadása saját 
konyhájának eszközbeszerzésére irányuló teljesítésébıl keletkezett.  
 
IV. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerv, az Alapi 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde esetén 2012. évben mőködési célú, valamint 
felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor, az Óvodai Intézményfenntartó Társulás 
költségvetési szervének adósságállománya, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkezetı ügylete nem keletkezett. 
 
V. Az Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott költségvetési szerve az Alapi 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsıde esetében több éves kihatással járó feladatai nem 
voltak. 
 



 
 

A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Alap Község 
Polgármesterét értesítse.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

5. TÁJÉKOZTATÁS ALAP – ALSÓSZENTIVÁN VÉDİNİI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ 

TÁRSULÁS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÉVES ALAKULÁSÁRÓL, KÖLTSÉGVETÉS 

MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester 
A képviselık megkapták az írásos elıterjesztést mind a 2012. évi elıirányzat módosításáról, 
mind a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról. Az elızı napirendhez hasonlóan, itt is az 
elıirányzat módosítást az évközi változások indokolják, a zárszámadást pedig a törvény írja 
elı. A gazdálkodási ügyintézı itt is teljes részletes táblázatos kimutatást készített, mely 
minden adatot önkormányzatonként tartalmaz. Kérem, hogy akinek az elıterjesztésben 
foglaltakkal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van, tegye meg.  
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Alap – Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. 
évi költségvetésének éves alakulásáról, költségvetés módosítására szóló napirendi pontot 
megtárgyalta és a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki az Alap – Alsószentiván Védınıi 
Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének módosítása határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
45/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta Alap-
Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Védınıi Társulás) 
2012. évi gazdálkodásának 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:  
 
I. A Képviselı-testület a Védınıi Társulás 2012. évi költségvetése bevételi elıirányzatának 
5.697.000 forint összegre, kiadási elıirányzatának 5.697.000 forint összegre történı 
módosítását elfogadja. 
 



 
 

II. A kiadási elıirányzat részét képezı személyi juttatás elıirányzat 3.413.000 forintra, 
munkaadókat terhelı járulék elıirányzat 932.000 forintra, dologi kiadási elıirányzat 
1.352.000 forintra történı módosítását elfogadja. 
 
A Képviselı-testület utasítja Méhes Lajosné polgármestert és Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna 
jegyzıt, hogy a Védınıi Társulás 2012. évi költségvetése módosításának megfelelıen - az 
önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elıkészítésérıl - rendelettervezet 
elkészítésével gondoskodjon.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 
Határidı: azonnal 
 
Méhes Lajosné polgármester 
Kérem, hogy aki az Alap – Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásához a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
46/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta Alap-
Alsószentiván Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Védınıi Társulás) 
2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
I. A Képviselı-testület a Védınıi Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítését 

5.697.000  forint bevételi és 5.714.000 forint kiadási elıirányzattal elfogadja. 
I.1. A Védınıi Társulás 2012. évi bevételeinek teljesítése jogcím szerinti bontásban az alábbi: 

a) központosított támogatás:        1.563.000 forint 
b) egyéb központi támogatás:          240.000 forint, 
c) mőködési célú pénzeszköz átvétel TB Alapoktól:    3.894.000 forint 
 

I.2. Védınıi Társulás 2011. évi kiadásainak teljesítése jogcím szerinti bontásban az alábbi: 
a) személyi juttatások:        3.278.000 forint, 
b) munkaadókat terhelı járulékok:          862.000 forint, 
c) dologi és folyó kiadások:        1.574.000 forint, 
 

II. A Védınıi Társulás esetén 2012. évben mőködési célú, valamint felhalmozási célú 
hitel felvételére nem került sor, a Védınıi Társulásnak adósságállománya, 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti 
adósságot keletkezetı ügylete nem keletkezett. 

 
III. A Védınıi Társulásnak több éves kihatással járó feladatai nem voltak 
 
IV. A Védınıi Társulás 2012. évben európai uniós támogatással megvalósuló programot 

nem teljesített.  
 



 
 

A Képviselı-testület utasítja Méhes Lajosné polgármestert és Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna 
jegyzıt, hogy a határozat tartalmának megjelenítésérıl Alap Község Önkormányzata 2012. 
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelettervezetben gondoskodjon. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı 
Határidı: azonnal 
 
 

6. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL SZÓLÓ 5/2012. (II. 27.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester 
Az elızıekben elfogadott határozatok épülnek be az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe, 
a költségvetést módosító rendeletbe. A rendelet-módosításról készített írásos elıterjesztést 
szintén megkapták a képviselık. A gazdálkodási ügyintézı részletes táblázatos kimutatást 
készített, mely tartalmaz minden összesített adatot. Kérem, hogy akinek az elıterjesztésben 
foglaltakkal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló napirendi pontot megtárgyalta, és a rendeletet 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester 
Amennyiben nincs hozzászólás, az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 
27.) önkormányzati rendelet módosítására az elıterjesztés szerint teszek javaslatot. Kérem, 
hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
5/2013.(V. 7.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 
5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
7. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
Méhes Lajosné polgármester 
Az elızıekben elfogadott határozatok épülnek be az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletbe. A rendelet-tervezetet és az alátámasztó 
táblázatokat írásos elıterjesztés formájában szintén megkapták a képviselık a gazdálkodási 
ügyintézı részletes táblázatos kimutatást készített, mely tartalmaz minden összesített éves 
adatot. Kérem, hogy akinek az elıterjesztésben foglaltakkal kapcsolatosan kérdése, 
hozzászólása van, tegye meg. 



 
 

A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a Bizottság javaslatát, véleményét. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
napirendi pontot megtárgyalta, és a rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester 
Amennyiben nincs hozzászólás, az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló elıterjesztés szerint teszek javaslatot. Kérem, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
6/2013.(V. 7.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 

8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓKKAL KÖTÖTT FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZİDÉSEK 

MÓDOSÍTÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester 
Az írásos elıterjesztést minden képviselı megkapta, melyben részletesen indoklásra került az, 
hogy miért szükséges most a szerzıdéseket újra felülvizsgálni, illetve módosítani. Úgy tudom, 
hogy az egészségügyi szolgáltatókkal az elızetes egyeztetési eljárás lefolytatásra került, 
mindhárman egyetértettek a tervezett módosítással. Kérem, hogy akinek az elıterjesztésben 
foglaltakkal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, az egészségügyi szolgáltatókkal kötött feladat-ellátási 
szerzıdések módosítására az elıterjesztés szerint teszek javaslatot. Elıször Gubik 
Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal kötött szerzıdés módosítására, aki elfogadja, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
47/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete - figyelemmel az önálló orvosi 
tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 3. § (8) bekezdésére - megismerte és megtárgyalta 
a területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenység ellátása tárgyában Alap 
Község Önkormányzata (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviseli: Méhes 
Lajosné polgármester), mint egészségügyi közszolgáltatásokról gondoskodó szerv valamint a 
Gubik Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 7011 Alap, Vörösmarty u. 2., 
képviseli: Gubik Zsuzsa), mint egészségügyi szolgáltató között kötendı feladat-ellátási 
szerzıdés módosításának tartalmát, melyet elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyott. 



 
 

A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a Gubik 
Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság képviselıjét értesítse és a szerzıdést aláírja.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
(A feladat-ellátási szerzıdés módosítása, és az egységes szerkezető feladat-ellátási szerzıdés 
a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Másodszor az Ablak Európára Kommunikációs Betéti Társaság Társasággal kötött szerzıdés 
módosítására, aki elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
48/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete - figyelemmel az önálló orvosi 
tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 3. § (8) bekezdésére - megismerte és megtárgyalta 
a területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenység ellátása tárgyában Alap 
Község Önkormányzata (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviseli: Méhes 
Lajosné polgármester), mint egészségügyi közszolgáltatásokról gondoskodó szerv valamint az 
Ablak Európára Kommunikációs Betéti Társaság (székhelye: 7011 Alap, Vörösmarty u. 2., 
képviseli: dr. Szabó Katalin Ingrid), mint egészségügyi szolgáltató között kötendı feladat-
ellátási szerzıdés módosításának tartalmát, melyet elıterjesztés szerinti tartalommal 
jóváhagyott. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl az Ablak 
Európára Kommunikációs Betéti Társaság képviselıjét értesítse és a szerzıdést aláírja.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
(A feladat-ellátási szerzıdés módosítása, és az egységes szerkezető feladat-ellátási szerzıdés 
a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Harmadszor dr. Huszár Klára egyéni vállalkozóval kötött szerzıdés módosítására, aki 
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
49/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete - figyelemmel az önálló orvosi 
tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 3. § (8) bekezdésére - megismerte és megtárgyalta 
a területi ellátási kötelezettséggel végzett fogorvosi tevékenység ellátása tárgyában Alap 
Község Önkormányzata (székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviseli: Méhes 
Lajosné polgármester), mint egészségügyi közszolgáltatásokról gondoskodó szerv valamint 



 
 

dr. Huszár Klára egyéni vállalkozó (székhelye: 7003 Sárbogárd, Bem utca 49.), mint 
egészségügyi szolgáltató között kötendı feladat-ellátási szerzıdés módosításának tartalmát, 
melyet elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyott. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl dr. Huszár 
Klárát értesítse és a szerzıdést aláírja.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
(A feladat-ellátási szerzıdés módosítása, és az egységes szerkezető feladat-ellátási szerzıdés 
a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 

 
9. A FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁSA, VALAMINT EZZEL 

ÖSSZEFÜGGÉSBEN RENDELET-TERVEZET A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 6/2010. 
(III. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
Méhes Lajosné polgármester 
Az írásos elıterjesztést minden képviselı megkapta, melyben részletesen indoklásra került az, 
hogy miért került napirendre a helyi iparőzési adórendelet módosítása. Tájékoztatom továbbá 
a testületet a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakról. 
(Felolvasta a levelet.) Szükséges a törvényességi felhívásban megfogalmazott hiányosságokra 
intézkedni, valamint a nyilatkozni arról, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal a 
testület egyetért-e vagy sem. Kérem, hogy akinek az elıterjesztésben foglaltakkal 
kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, a törvényességi felhívásban megfogalmazott 
hiányosságok megszüntetésére az elıterjesztés szerint teszek javaslatot. Kérem, hogy aki a 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
50/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete megvizsgálta a Fejér Megyei 
Kormányhivatal 2013. március 11. napján kelt, FEB/02/413-1/2013. ügyszámú törvényességi 
felhívását és a kifogásolt rendelet módosításával intézkedik a jogszabálysértés 
megszüntetésérıl. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Kérem, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
 
 



 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
7/2013.(V. 7.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparőzési adóról szóló 6/2010.(III. 30.)  
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
(rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

 
 

10. CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester 
A civil szervezetek képviselıi által benyújtott támogatási kérelmekrıl összesítı táblázatot 
készíttettem, mivel így sokkal könnyebben áttekinthetıek a kérelmek. Kérem a képviselıket, 
hogy a költségvetésben meghatározott keretösszeg -2.000.000,-Ft - erejéig vegyék figyelembe 
a támogatási kérelmeket és tegyenek javaslatot az egyes szervezetek támogatásának 
összegére. Valamennyi pályázó szervezet határidıben benyújtotta pályázatát.A civil 
szervezetek által 2012. évben kapott támogatások felhasználását, azok számszaki és szöveges 
beszámolóját a Pénzügyi Bizottság áttekintette. A civil szervezetek részére megállapítandó 
támogatás összegérıl a képviselı-testületnek egyedileg határozatban kell döntést hoznia, 
meghatározva a támogatás összegét, felhasználási célját, a kifizetés ütemét.  
Kérem a képviselık javaslatait. A pályázatokat a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, kérem az 
Elnök Urat, hogy a döntésüket ismertesse. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
Az elmúlt évekhez képest most kevesebb összeget kell szétosztanunk. Javasolnám, hogy a 
rendeletet helyezzük hatályon kívül. Nem fogják megérteni, hogy miért kapnak kevesebbet. 
 
Calovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı: 
A helyi rendelet hatályos, az alapján nyújtották be pályázatukat a civil szervezetek. Ha az 
önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetıvé az önként vállalt feladatok 
finanszírozását, akkor az év végén célszerő hatályon kívül helyezni. A civil szervezetek azért 
jöttek létre, hogy az önkormányzat munkáját segítsék. Itt most fordult a helyzet. 
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Az Alap Község Közalapítvány „hangfalak és kihangosító, nyári szezonra, sátorvásárlás” 
címmel kért támogatási összeget kihúznám. Az iskolának, az óvodának, a két egyháznak 100-
100 ezer forintot javaslok. A polgárır egyesület segíti a rendırség munkáját, ıket támogatom. 
A lovas napra, az idısek napjára, és a szüreti felvonulásra, a Ten-Dance tánccsoportnak, a 
Margaréta Nyugdíjas Klubnak is 100-100 ezer forint összeget javaslok.  
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság a beérkezett szervezetek pályázatát megtárgyalta, és elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületnek, egyedi döntésekben a civil szervezetek által meghatározott 
célok felhasználására az alábbi formában:   
Alapi Iskolásokért Közalapítvány                          100.000 forint  
Alap-Alsószentiváni Református Egyházközség            100.000 forint  
Alap Községi Sportegyesület                                     300.000 forint  



 
 

Alapi Óvodásokért Közalapítvány                          150.000 forint 
Alapi Polgárır Egyesület                400.000 forint 
Római Katolikus Egyházközség               100.000 forint 
Alap Községért Közalapítvány                530.000 forint  

ebbıl: TEN DANCE Tánccsoport             100.000 forint 
 Margaréta Nyugdíjas Klub                          80.000 forint 

Mezıföld Népi Együttes               350.000 forint 
Javasolt támogatási összeg összesen:                       1.680.000 forint 
Ezen felül, a bizottság az idısek napjára 100.000 forintot, a szüreti bálra 120.000 forintot, és a 
lovas-nap megrendezésére 100.000 forintot javasol a képviselı-testületnek elfogadásra.  
 
Suplicz Attila képviselı:  
A sportkörnek elég sok rétege van, sok embert vonz. Ha nem kapnak pénz, akkor, amit a 
Fenekes Lackó kialakított, hogy még a kis óvodásokkal is foglalkozik, ez majd minden 
elmarad. A pálya mőködését, a rezsit ebbıl a pénzbıl kell kifizetniük.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Amennyiben egyéb javaslat a képviselık részérıl nincsen, határozati javaslataimat a Pénzügyi 
Bizottság véleményének figyelembevételével valamennyi civil szervezetre külön-külön 
terjesztem elı. 
Határozati javaslatom az Alapi Iskolásokért Közalapítvány támogatásának éves összegének 
tekintetében: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Iskolásokért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Kaszás 
Istvánné kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı 
elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „hagyományos Gyermeknap szervezése, ahol a gyermekek kézmőves 

foglalkozásokon, ügyességi és kvíz feladatokon vesznek részt.” célra 100.000 
Ft, azaz egyszázezer. forint támogatást biztosít.  

b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet 
számlájára, 

c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig 
köteles elszámolni.  

II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal 
kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az 
alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 



 
 

b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 
felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerzıdést kössön. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15,  

    megállapodás megkötésére 2013. június 15. 
Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
51/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Iskolásokért Közalapítvány 
(címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Kaszás Istvánné kuratóriumi elnök) (a 
továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „hagyományos Gyermeknap szervezése, ahol a gyermekek kézmőves 

foglalkozásokon, ügyességi és kvíz feladatokon vesznek részt.” célra 100.000 Ft, azaz  
egyszázezer. forint támogatást biztosít.  

b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig köteles 

elszámolni.  
 
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra 
 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A 
támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselı-
testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
 
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 

a.) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b.) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság elızetes  
hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  

 
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az alábbiak szerint: 
a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

 



 
 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerzıdést kössön. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15,  

megállapodás megkötésére 2013. június 15.  
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Határozati javaslatom a Református Egyház támogatásának éves összegének tekintetében: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap-Alsószentiváni 
Református Egyházközség (címe: 7011 Alap, Béke utca 8-10., képviselıje: Szabó 
Julianna református lelkész) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı 
elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „fiatalok táborozása (útiköltség), illetve foglalkoztatás, lelki nevelés” célra 

100.000 Ft, azaz egyszázezer forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a támogatott szervezet 

számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig köteles 

elszámolni.  
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 

1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az 
önkormányzattal kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles 
elszámolni az alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a támogatott szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést 
igazoló bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerzıdést kössön. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15,  

    megállapodás megkötésére 2013. június 15. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 



 
 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
52/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap-Alsószentiváni 
Református Egyházközség (címe: 7011 Alap, Béke utca 8-10., képviselıje: Szabó Julianna 
református lelkész) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, 
melynek keretében: 
a) „fiatalok táborozása (útiköltség), illetve foglalkoztatás, lelki nevelés” célra  
100.000 Ft, azaz egyszázezer forint támogatást biztosít. 
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a támogatott szervezet 
számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig köteles 
elszámolni. 
 
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A 
támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselı-
testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult. 
 
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el, 
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel. 
 
3. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az alábbiak szerint: 
a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a támogatott szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést 
igazoló bizonylatok hiteles másolata. 

 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerzıdést kössön. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15, 

megállapodás megkötésére 2013. június 15. 
 
 
 



 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
Határozati javaslatom az Alap Községi Sportegyesület támogatásának éves összegének 
tekintetében: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján 
benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület 
Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községi Sportegyesület 
(címe: 7011 Alap, belterület 129 hrsz., képviselıje: Fenekes László elnök) (a 
továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, melynek 
keretében: 

a) „közüzemi díjak, MLSZ felé fizetendı költség, személyszállítás, egyéb költség” célra 
300.000 Ft, azaz Háromszázezer. forint támogatást biztosít.  

b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig köteles 

elszámolni.  
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 

1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal 
kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az 
alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerzıdést kössön. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15,  

    megállapodás megkötésére 2013. június15. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
53/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 



 
 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községi Sportegyesület 
(címe: 7011 Alap, belterület 129 hrsz., képviselıje: Fenekes László elnök) (a továbbiakban: 
támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „közüzemi díjak, MLSZ felé fizetendı költség, személyszállítás, egyéb költség” célra 
300.000 Ft, azaz Háromszázezer. forint támogatást biztosít.  
b) a támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet számlájára, 
c) a támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig köteles 
elszámolni.  
 
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A 
támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselı-
testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság elızetes 

hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
 
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az alábbiak szerint: 
a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerzıdést kössön. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15,  
    megállapodás megkötésére 2013. június15. 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Határozati javaslatom az Alapi Óvodásokért Közalapítvány támogatásának éves összegének 
tekintetében: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint a 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján 
benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület 
Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvodásokért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Kanyóné 
Somogyi Tünde kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát 
kedvezı elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „kirándulás (útiköltség, belépıjegyek)” célra 150.000 Ft, azaz Egyszáz 

ötvenezer forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átadásra a civil szervezet számára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig 

köteles elszámolni.  



 
 

II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal 
kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az 
alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerzıdést kössön. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15,  

    megállapodás megkötésére 2013. június 15 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
54/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint a 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Óvodásokért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Kanyóné Somogyi 
Tünde kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban 
részesíti, melynek keretében: 
a) „kirándulás (útiköltség, belépıjegyek)” célra 150.000 Ft, azaz Egyszáz 
ötvenezer forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átadásra a civil szervezet számára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig 
köteles elszámolni.  
 
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A 
támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselı-
testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  



 
 

b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 
elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  

3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az alábbiak szerint: 
a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerzıdést kössön. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15,  
    megállapodás megkötésére 2013. június 15 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Határozati javaslatom a Polgárır Egyesület támogatásának éves összegének tekintetében: 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Polgárır Egyesület (címe: 7011 
Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Rompos Mihály elnök) (a továbbiakban: 
támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „A falu közbiztonságának javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése” célra 400.000 
Ft, azaz Négyszázezer forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig köteles 
elszámolni.  
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 

1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság elızetes 

hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról  az önkormányzattal 
kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az 
alábbiak szerint: 
a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerzıdést kössön. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 



 
 

Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15,  
      megállapodás megkötésére 2013. június 15. 

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

Alap Község Önkormányzata 
55/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alapi Polgárır Egyesület 
(címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31., képviselıje: Rompos Mihály elnök) (a 
továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) „A falu közbiztonságának javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése” célra 400.000 
Ft, azaz Négyszázezer forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig köteles 
elszámolni.  
 
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A 
támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselı-
testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság elızetes 

hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az alábbiak szerint: 
a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerzıdést kössön. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15,  
      megállapodás megkötésére 2013. június 15. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Határozati javaslatom a Római Katolikus Egyházközség támogatásának éves összegének 
tekintetében: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil 



 
 

szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján 
benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület 
Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Római Katolikus 
Egyházközség (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 1., képviselıje: Mészáros 
János plébános) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban 
részesíti, melynek keretében: 
a) „templom felújítása, állagának megóvása” célra 100.000 Ft, azaz Egyszázezer 

forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a támogatott szervezet 

számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig köteles 

elszámolni.  
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 

1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az 
önkormányzattal kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles 
elszámolni az alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a támogatott szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést 
igazoló bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerzıdést kössön. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15,  

    megállapodás megkötésére 2013. június15. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
56/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Római Katolikus 
Egyházközség (címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 1., képviselıje: Mészáros János 



 
 

plébános) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, melynek 
keretében: 
a) „templom felújítása, állagának megóvása” célra 100.000 Ft, azaz Egyszázezer 

forint támogatást biztosít.  
b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a támogatott szervezet 

számlájára, 
c) A támogatásról a támogatott szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig köteles 

elszámolni.  
 
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A 
támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselı-
testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A támogatott szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az alábbiak szerint: 
a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a támogatott szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést 
igazoló bizonylatok hiteles másolata. 

 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerzıdést kössön. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15,  
    megállapodás megkötésére 2013. június15. 
 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Határozati javaslatom az Alap Községért Közalapítvány támogatásának éves összegének 
tekintetében: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil 
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján 
benyújtott pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület 
Pénzügyi Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községért 
Közalapítvány (címe: 7011 Alap, Fı út 164., képviselıje: Kovács Attila Péter 
kuratóriumi elnök) (a továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban 
részesíti, melynek keretében: 
a) 530.000 Ft, azaz Ötszázharmincezer forint támogatást biztosít az alábbi 

célokra:  
a.a. Mezıföld Népi Együttes támogatására, programok szervezéséhez, azokon 
való részvételhez 350.000 Ft, 
a.b. Ten Dence Tánccsoport támogatására „ruhavarratás, egyéb költség” 
költségeinek fedezésére: 100.000.Ft, 



 
 

a.c. Margaréta Nyugdíjasklub támogatására, „nyugdíjas találkozó szervezése” 
költségeinek fedezésére 80.000 Ft.  

b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet 
számlájára, 

c) A támogatott a 2012. évben fel nem használt támogatás összegét 2013. évben 
kérelmének megfelelıen felhasználhatja, melynek elszámolását a 2013 évi 
támogatás felhasználásáról készített beszámolóval egyidejőleg köteles 
teljesíteni, 

d) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig 
köteles elszámolni.  

II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható 
fel. A támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez 
a Képviselı-testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 

a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal 
kötött megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az 
alábbiak szerint: 

a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal 
megállapodást, szerzıdést kössön. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15., 

    megállapodás megkötésére 2013. június 15. 
 

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

Alap Község Önkormányzata 
57/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és elbírálta a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) valamint 18/2013. (II. 14.) számú határozata alapján benyújtott 
pályázatok tartalmát, mellyel kapcsolatban – figyelemmel a Képviselı-testület Pénzügyi 
Bizottsága véleményére - az alábbi döntést hozta: 
 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alap Községért Közalapítvány 
(címe: 7011 Alap, Fı út 164., képviselıje: Kovács Attila Péter kuratóriumi elnök) (a 
továbbiakban: támogatott) pályázatát kedvezı elbírálásban részesíti, melynek keretében: 
a) 530.000 Ft, azaz Ötszázharmincezer forint támogatást biztosít az alábbi célokra:  

a.a. Mezıföld Népi Együttes támogatására, programok szervezéséhez, azokon való  



 
 

észvételhez 350.000 Ft, 
a.b. Ten Dence Tánccsoport támogatására „ruhavarratás, egyéb költség” költségeinek  
fedezésére: 100.000.Ft, 
a.c. Margaréta Nyugdíjasklub támogatására, „nyugdíjas találkozó szervezése”  
költségeinek fedezésére 80.000 Ft.  

b) A támogatás összege egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet számlájára, 
c) A támogatott a 2012. évben fel nem használt támogatás összegét 2013. évben 

kérelmének megfelelıen felhasználhatja, melynek elszámolását a 2013 évi támogatás 
felhasználásáról készített beszámolóval egyidejőleg köteles teljesíteni, 

d) A támogatásról a támogatott civil szervezet legkésıbb 2014. január 31-éig köteles 
elszámolni.  

 
II. A Képviselı-testület felhívja a támogatott figyelmét az alábbiakra: 
1. A támogatás csak a Képviselı-testület határozatában megjelölt célra használható fel. A 
támogatás eltérı célra történı felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a Képviselı-
testület elızetesen a Pénzügyi Bizottság javaslatára hozzájárult.  
 
2. Teljes visszafizetési kötelezettség terheli, azon civil szervezetet, amely 
a) a kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelıen számolt el,  
b) a kapott támogatást a Képviselı-testület illetve a Pénzügyi Bizottság 

elızetes hozzájárulása nélkül a jóváhagyott céltól eltérıen használta fel.  
 
3. A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról az önkormányzattal kötött 
megállapodásban, szerzıdésben rögzített határidıig köteles elszámolni az alábbiak szerint: 
a) szakmai, tartalmi beszámoló 
b) pénzügyi beszámoló és annak mellékleteként a támogatás összegének 

felhasználásáról a civil szervezet nevére szóló pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok hiteles másolata. 

 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy a támogatásról szóló határozat alapján a támogatottal megállapodást, 
szerzıdést kössön. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: döntésrıl tájékoztatásra 2013. május 15., 
    megállapodás megkötésére 2013. június 15. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A Pénzügyi Bizottság javaslatot tett a lovas nap, a szüreti felvonulás, és az idısek napja 
megrendezésére. A határozati javaslatom az alábbi:  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013.-ban megrendezésre kerülı Országos 
Díjugrató Lovasverseny rendezéséhez 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint, az idısen napja 
megrendezéséhez 100.000.Ft, azaz egyszázezer forint, a szüreti felvonulás megrendezéséhez 
120.000 Ft azaz egyszázhúszezer forint anyagi támogatást biztosít, melynek forrását az 
Önkormányzat 2013. évi Civil szervezetekre elkülönített pénzeszközbıl biztosítja. 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a 
kérelmezıt értesítse. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 



 
 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
58/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2013.-ban megrendezésre kerülı Országos 
Díjugrató Lovasverseny rendezéséhez 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint, az idısen napja 
megrendezéséhez 100.000.Ft, azaz egyszázezer forint, a szüreti felvonulás megrendezéséhez 
120.000 Ft azaz egyszázhúszezer forint anyagi támogatást biztosít, melynek forrását az 
Önkormányzat 2013. évi Civil szervezetekre elkülönített pénzeszközbıl biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésrıl a 
kérelmezıt értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 

 
11.TERMİFÖLD BÉRBEADÁSA 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 

Méhes Lajosné polgármester:  
A Képviselı-testület 24/2013. (III. 26.) számú határozatával döntött arról, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévı 0244/1 helyrajzi számú ingatlana megmőveléséhez 
hasonlóan a 2012. évihez, a 2013. évben tervezett mezıgazdasági mőveletek elvégzéséhez is 
mezıgazdasági gépek bérbevételére kér ajánlatokat. Az ajánlatok bekéréséhez a testület 
döntésének megfelelıen hirdetmény kerület kifüggesztésre, melyben a testület által 
meghatározott szempontok is feltüntetésre kerültek.  
Az ajánlatok bekérésére kifüggesztett hirdetményre egy ajánlat érkezett bérleti szerzıdés 
formájában az „Arany János" Mezıgazdasági Szövetkezettıl (7011 Alap, Tavasz major 1.), 
akik tavaly is megmővelték a földterületet. Megkérem a Jegyzı Asszonyt, hogy a bérleti 
szerzıdés tervezet tartalmát ismertesse.  
 
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı felolvassa a Bérleti Szerzıdést, ami a jegyzıkönyv 
mellékletét képezi. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, az tegye meg. A termıföldre a földalapú 
támogatását is fel tudjuk venni az idei évre. Amennyiben az elhangzottakhoz nincsen egyéb 
hozzászólás, ismertetem határozati javaslatomat. 
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes 
Lajosné polgármestert, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képezı Alap település 
külterületén található 0244/1 helyrajzi számú ingatlanán 2013. évben tervezett mezıgazdasági 
mőveletek elvégzéséhez a jegyzıkönyvhöz csatolt bérleti szerzıdés tartalma szerinti 
mezıgazdasági gépek és eszközök bérletére szerzıdést kössön az „Arany János” 
Mezıgazdasági Szövetkezettel, melynek székhelye: 7011 Alap, Tavasz major 1., képviselıje: 
Kocsis Istvánné, cégjegyzék száma: 0702-000982, adószáma: 10080986-2-07, 
bankszámlaszáma: 10402946-29480982-00000000, számlavezetı pénzintézete: K&H 
Sárbogárd). A szerzıdésben rögzített díj fedezetét valamint a termıföld megmőveléséhez 



 
 

szükséges anyagköltségek beszerzési árát a Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.  
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal Aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
59/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képezı Alap település 
külterületén található 0244/1 helyrajzi számú ingatlanán 2013. évben tervezett mezıgazdasági 
mőveletek elvégzéséhez a jegyzıkönyvhöz csatolt bérleti szerzıdés tartalma szerinti 
mezıgazdasági gépek és eszközök bérletére szerzıdést kössön az „Arany János” 
Mezıgazdasági Szövetkezettel, melynek székhelye: 7011 Alap, Tavasz major 1., képviselıje: 
Kocsis Istvánné, cégjegyzék száma: 0702-000982, adószáma: 10080986-2-07, 
bankszámlaszáma: 10402946-29480982-00000000, számlavezetı pénzintézete: K&H 
Sárbogárd). A szerzıdésben rögzített díj fedezetét valamint a termıföld megmőveléséhez 
szükséges anyagköltségek beszerzési árát a Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester  
Határidı: azonnal 
 
 

12. CECE-ALAP-SÁREGRES-VAJTA ISKOLAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS ZÁRSZÁMADÁSI BESZÁMOLÓJÁRÓL 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester:  
A cecei önkormányzat a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2012. 
évi költségvetésének módosítása és zárszámadási beszámolóját pénteken kaptuk meg. Az 
összesítı alapján látszik, hogy az alapi tagiskola tekintetében 3.552.000 forint többlet 
keletkezett. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének elızetes véleményezési joga 
van a társulási megállapodás alapján. Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem 
az Elnök Urat ismertesse döntésüket. 
 
Salamon Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság az Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi 
költségvetése módosításáról szóló elıterjesztést elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
megismerte és megtárgyalta a Cece-Alap-Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi költségvetése módosítása és a zárszámadási beszámolóra irányuló 
elıterjesztést és mind a 2012. évi költségvetés módosításával, mind a 2012. évi 
költségvetés végrehajtásával egyetért, azt elfogadja. 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Község 
Polgármesterét értesítse.  



 
 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester Határidı: azonnal. Kérem, aki az elhangzott 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
60/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta a Cece-Alap-
Sáregres-Vajta Iskolai Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése módosítása és a 
zárszámadási beszámolóra irányuló elıterjesztést és mind a 2012. évi költségvetés 
módosításával, mind a 2012. évi költségvetés végrehajtásával egyetért, azt elfogadja. 
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésrıl Cece Község Polgármesterét 
értesítse. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

13. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
a) Biankó Társulási Megállapodás ismertetése 
 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı:  
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30. napi megszőnését követıen Cece 
Község Önkormányzata vállalta, hogy a 7 település összefogásával egy új többcélú társulást 
hoznak létre – melynek ı lenne a székhelytelepülése –, amely biztosítani fogja a jövıben Alap 
település részére a központi orvosi ügyeletet, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgálatot. 
A központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása 5 település (Alap Alsószentiván, Cece, 
Sáregres Vajta) részvételével, a „Háló” a szociális ellátás, valamint a gyermekvédelmi ellátás 
területén valósulna meg. A társulás keretein belül mőködne a Cece-Vajta Óvodai Társulás is. 
Javasolnám a képviselı-testületnek, hogy csak akkor hozzon határozatot, ha már a társulási 
megállapodás megtelik tartalommal. 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az elmúlt testületi ülésen szándékát fejezet ki a képviselı-testület, hogy az Alap-
Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulásból kiváljon. Az öt 
település tagóvoda vezetıi iskolai végzettség hiányában nem felelnek meg az óvoda vezetıi 
elvárásoknak.  
 

b) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
 
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı: 
Amikor kiküldésre kerület a testületi anyag, akkor még hatályban volt a rendelet, ami 
kimondta, hogy tárgyalni kell, azóta megváltoztatták, az új határidı október 31. nap lett, ezért 
ráérünk az ısszel megtárgyalni.  
 
 
 
 



 
 

c) szivacsos csıtisztítás elvégzése  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Köszöntöm körünkben megjelent Medgyesi Lászlót a Fejérvíz Zrt képviselıjét. Az elmúlt 
évben beszéltünk a vízrendszer tisztíttatásáról, és kértem, hogy az ehhez szükséges akna 
építésére mástól is kérjen be árajánlatot. Kérem, hogy tájékoztasd a testületi tagokat. 
Részletekben lehetne-e fizetni? Az Aquaplusz Kft. a tavalyi koncessziós díjjal tartozik. Azt 
elismerték, hogy az összeg jár nekünk, de nem tudni, hogy mikor lesz pénz belıle. Az összes 
bekerülési költségbe az idei koncessziós díjat beszámítanánk, és a különbözetet fizetné az 
önkormányzat.  
 
Medgyesi László a Fejérvíz Zrt. képviselıje: 
Mit jelent az, hogy részletekben fizetni? A szerzıdés december 31-i dátummal készítenénk el. 
Az akna építését az ısszel elkezdenénk megépíteni. Az kivitelezés 1.196.438 forintba kerülne. 
A koncessziód díj 700.000 forint körül mozog. A falunak csak az egyik részét tudjuk ebbıl az 
aknából megtisztítani.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Ismertetném a határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
kinyilvánítja, hogy a Fejérvíz Zrt. által felvállalt, 2013. ıszén elvégzendı szivacsos 
csıtisztításhoz szükséges újonnan kiépítendı akna 1.196.438 Ft költségét 2013. december 31. 
napjáig a Fejérvíz Zrt. részére megtéríti. Kérem, aki az elhangzott javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
61/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a Fejérvíz Zrt. által 
felvállalt, 2013. ıszén elvégzendı szivacsos csıtisztításhoz szükséges újonnan kiépítendı 
akna 1.196.438 Ft költségét 2013. december 31. napjáig a Fejérvíz Zrt. részére megtéríti. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2013. december 31. 

 
 

d) Óvodai pályázat  
 

Méhes Lajosné polgármester:  
Megjelent a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól. 
Az intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsısorban 
főtéskorszerősítésre, nyílászárócserére, hıszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges 
eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai feladatot ellátó intézmény esetében 
kapacitásbıvítésre is igényelhetı. Óvodai kapacitásbıvítés nem történhet a már meglévı 
óvodai funkcionális helyiségek számának vagy területének csökkentésével. 
Nem nyújtható intézményfejlesztési támogatás, az intézmény udvarának kialakítására, 
átalakítására és felújítására, kerítés építésére és javítására, játszótéri eszközök beszerzésére, 
taneszköz vagy tornatermi eszköz beszerzésére, számítástechnikai eszköz beszerzésére. 



 
 

A pályázó a pályázati adatlapokat 2013. május 2-áig rögzíti és zárja le az ebr42 
önkormányzati információs rendszerben, továbbá a pályázati dokumentációt papír alapon egy 
eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
igazgatóságához nyújtja be. A határidı elmulasztása jogvesztı. 
A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló elıirányzat erejéig 2013. július 1-
jéig, valamint, a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésıbb 2013. 
december 13-áig dönt. 
A pályázatban megjelölt mőszaki tartalom egyidejő csökkentése mellett, a pályázó által 
felállított rangsor figyelembevételével - az igényeltnél alacsonyabb összegő támogatás 
megítélésére is jogosult. A döntés közlésétıl számított 15 napon belül, de legkésıbb 2013. 
december 20-áig támogatási szerzıdést köt. 
A támogatási szerzıdés módosítására egy alkalommal van lehetıség  
A támogatás felhasználásának 2014. június 30. a végsı határideje. Az e határidıig fel nem 
használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. 
Nem részesült, ha támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen - a mőködtetésre vonatkozó hatályos 
jogszabályok betartásával - hasznosítja, a feladat-ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja 
át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - települési 
önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény 
fenntartója, az építéssel járó beruházás esetén a beruházás megvalósítása során a támogatási 
összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejő közfoglalkoztatottakat alkalmaz, a 
közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a fıvárosi és megyei kormányhivatal területileg 
illetékes járási hivatalának munkaügyi kirendeltségénél egyeztetett.  
Alap és Alsószentiván községek pályáznának. Alap 14 millió forint, Alsószentiván 13 millió 
forintra, összesen 27 millió forint. A mi óvodánknál kívül, az 5 cm-es szigetelés, belül a 
mőpadlók helyett szalagparketta lenne megvalósítva. Az önrész 10 %, ami azt jelenti Alap 
részére 1. 412.282 forint. 
 
Határozati javaslatom:  
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete támogatási igénnyel fordul „az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól” szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 
szabályozott, Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. 
Törvény 3. melléklet 10. pont aa) alpontja szerinti intézményfejlesztési támogatás alapján az 
óvodai nevelést végzı intézménye infrastrukturális fejlesztése, felújítása keretében az Alap 
449. helyrajzi számú, Alap, Vörösmarty u. 7. szám alatt található óvoda felújítására 
12.710.537 Ft támogatási igény megjelölésével. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdés a) pont ab) 
alpontja alapján nyilatkozik, hogy a fejlesztéshez szükséges, a fejlesztés 10%-ában 
meghatározott saját forrást, a 1.412.282 Ft-ot a 2013. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a Rendeletben rögzített 
célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében 
támogatásban nem részesült. 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a támogatásból 
megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti 
rendeltetésének megfelelıen – a mőködtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – 



 
 

hasznosítja, a feladat-ellátási helyet nem szünteti meg, és nem adja át az intézmény fenntartói 
jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten kívüli – 
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója. 

 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy az építéssel járó 
beruházás esetén a beruházás megvalósulása során a támogatási összeg legalább 5%-ának 
mértékéig határozott idejő közfoglalkoztatottakat alkalmaz, továbbá a közfoglalkoztatottak 
tervezett alkalmazásáról a fıvárosi és megyei kormányhivatal területileg illetékes járási 
hivatalának munkaügyi kirendeltségénél egyeztetett. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert 
a megjelölt önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében a támogatás igénylésének 
benyújtására és a BM rendelet 4. mellékletében szabályozott nyilatkozat megtételére; az 
önkormányzat képviselı-testületeként a támogatásigénylés benyújtását jóváhagyja, harmadik 
személyeknek semminemő olyan jogosultsága nincs, mely az önkormányzat részérıl 
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a támogatásigénylési adatlapon vállalt célok 
megvalósítását, valamint a jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.  
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Határidı: 2013. május 2. Kérem, aki az elhangzott 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzata 
62/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete támogatási igénnyel fordul „az 

egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól” szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 
Rendelet) szabályozott, Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. 
évi CCIV. Törvény 3. melléklet 10. pont aa) alpontja szerinti intézményfejlesztési 
támogatás alapján az óvodai nevelést végzı intézménye infrastrukturális fejlesztése, 
felújítása keretében az Alap 449. helyrajzi számú, Alap, Vörösmarty u. 7. szám alatt 
található óvoda felújítására 12.710.537 Ft támogatási igény megjelölésével. 

II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdés a) pont 
ab) alpontja alapján nyilatkozik, hogy a fejlesztéshez szükséges, a fejlesztés 10%-ában 
meghatározott saját forrást, a 1.412.282 Ft-ot a 2013. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a Rendeletben 
rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer 
keretében támogatásban nem részesült. 

IV. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a támogatásból 
megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti 
rendeltetésének megfelelıen – a mőködtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok 
betartásával – hasznosítja, a feladat-ellátási helyet nem szünteti meg, és nem adja át az 
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési 
önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az 
intézmény fenntartója. 



 
 

V. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy az építéssel járó 
beruházás esetén a beruházás megvalósulása során a támogatási összeg legalább 5%-
ának mértékéig határozott idejő közfoglalkoztatottakat alkalmaz, továbbá a 
közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a fıvárosi és megyei kormányhivatal 
területileg illetékes járási hivatalának munkaügyi kirendeltségénél egyeztetett. 

VI. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert a megjelölt önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében a támogatás 
igénylésének benyújtására és a BM rendelet 4. mellékletében szabályozott nyilatkozat 
megtételére; az önkormányzat képviselı-testületeként a támogatásigénylés benyújtását 
jóváhagyja, harmadik személyeknek semminemő olyan jogosultsága nincs, mely az 
önkormányzat részérıl megakadályozná vagy bármiben korlátozná a 
támogatásigénylési adatlapon vállalt célok megvalósítását, valamint a 
jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.  

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

e) MNV Zrt. ingyenes ingatlan átruházása  
 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzı: 
A Kossuth Lajos utca 107. szám alatt található az a lakóházas ingatlan, mely a MNV Zrt. 
tulajdona , és amit ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adnának. Korábban már jeleztük 
felé az igényünket, válaszlevelükben pontosan leírták, hogy milyen határozatot várnak el 
tılünk. Részlet az általános tájékoztató levélbıl: „A hatályos 254/2007. (X. 4.) 
Kormányrendelet szerint a kérelmezı önkormányzatnak meg kell jelölnie, milyen 
felhasználási célból kéri az ingatlanokat, és milyen módon kívánják azokat hasznosítani.  
Várjuk nyilatkozatukat, hogy melyik törvényben vagy a törvény felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályban foglalt feladatai elısegítése érdekében van szükségük a kérelmezett 
ingatlanra. 
Tájékoztatjuk, hogy az. a Vhr. 50-51. §-aiban meghatározott alaki és tartalmi feltételeknek 
megfelelı kezdeményezés esetén az önkormányzati kérelmet vagyongazdálkodási, 
költségvetési és elhelyezési szempontból is megvizsgálja, és ezt követıen dönt arról, hogy az 
ingyenes vagy ellenérték fejében történı tulajdonba adást vagy az érintett vagyonelemek 
egyéb módon történı hasznosítását támogatja-e. 
Továbbiakban felhívjuk figyelmét a nemzeti vagyontörvény (Nvtv.) 13.§ (4)-(6) 
bekezdésekben foglalt feltételekre, amelyek kötelezı érvényőek minden ingyenesen átadott 
ingatlanra.„ 
A mellékletként az alábbi csatolt dokumentumok kellenek: a tulajdonba adásra vonatkozó 
igény megjelölése, felhasználási cél megjelölése, segítendı feladat meghatározása, a 
segítendı feladatot meghatározó jogszabályi rendelkezés megjelölése, nyilatkozat a 
tulajdonba adás érdekében felmerülı költségek önkormányzat által történı vállalásáról, 
képviselıtestület határozata az igényléssel kapcsolatosan meghozott döntésrıl, földhivatali 
bélyegzıvel ellátott helyszínrajz, földhivatali zárjegyes tulajdoni lap. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Mivel hozzászólás nincs, ismertetném a határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete kijelenti, hogy megismerte a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a 
továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdésének c) pontját, melyek alapján az állami vagyon 



 
 

tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben törvény felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban foglalt feladatai elısegítése érdekében – ingyenesen átruházható. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a tulajdonjog átruházásának részletes 
szabályait az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Vhr.) alapján megismerte, és a 36/2013. (III. 26.) számú határozatában 
kinyilvánított szándékát - az alapi belterület 1096. helyrajzi számú, természetben az Alap 
Kossuth Lajos utca 107. szám alatti kivett lakóház, udvar mővelési ágú, 2412 m2 területő 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adási kérelméhez - fenntartja és megerısíti. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Vhr. 50. § (2) bekezdése értelmében 
kijelenti, hogy  

a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényének konkrét felhasználási célja a 
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 
közfoglalkoztatás keretében történı értékteremtı – növénytermesztés a gyermek- és 
szociális étkeztetés biztosításához – munkavégzés megvalósítása; valamint a segítendı 
feladat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 4. pontjának második fordulatában, valamint 6. pontjában foglalt 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatás, illetve óvodai ellátás; 

b) vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülı költségek - ideértve a mővelési ág 
szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését; 

c) az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során a további szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester, Határidı: folyamatos. Kérem, aki az elhangzott 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzata 
63/2013. (IV. 29.) számú határozata 

 
I. 

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete kijelenti, hogy megismerte a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdésének c) 
pontját, melyek alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – 
törvényben törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elısegítése 
érdekében – ingyenesen átruházható. 

II. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a tulajdonjog átruházásának részletes 
szabályait az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Vhr.) alapján megismerte, és a 36/2013. (III. 26.) számú határozatában 
kinyilvánított szándékát - az alapi belterület 1096. helyrajzi számú, természetben az Alap 
Kossuth Lajos utca 107. szám alatti kivett lakóház, udvar mővelési ágú, 2412 m2 területő 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adási kérelméhez - fenntartja és megerısíti. 
 



 
 

III. 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Vhr. 50. § (2) bekezdése értelmében 
kijelenti, hogy  
a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényének konkrét felhasználási célja a 

közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 
közfoglalkoztatás keretében történı értékteremtı – növénytermesztés a gyermek- és 
szociális étkeztetés biztosításához – munkavégzés megvalósítása; valamint a segítendı 
feladat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 4. pontjának második fordulatában, valamint 6. pontjában foglalt 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatás, illetve óvodai ellátás; 

b) vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülı költségek - ideértve a mővelési ág 
szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését; 

c) az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során a további szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
 
A képviselı-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.30 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna  

polgármester                   jegyzı 
 
 
 
 

dr. Gubik Zoltán           Salamon Lajos    
       jegyzıkönyv hitelesítı                                                             jegyzıkönyv hitelesítı 


