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JEGYZŐKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. AUGUSZTUS 27-ÉN TARTOTT
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Napirendi pontok
1. Közétkeztetés felülvizsgálata
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
2. Egyebek, bejelentések

A 2013. augusztus 27.-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatok
Száma
Címe
80/2013.(VIII.27.) Közétkeztetés felülvizsgálatáról
81/2013.(VIII.27.) Az óvodába szennyvíztartály vásárlásáról
82/2013.(VIII.27.) Önkormányzati nyilatkozatról

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én 16.30
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme, Alap, Dózsa György utca 31.
Jelen vannak:

Méhes Lajosné
dr. Gubik Zoltán
Bölcskei Jenőné
Suplicz Attila
Salamon Lajos
Zuppon Andrea

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Tanácskozási joggal jelenlévő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
Igazoltan távol:

Erős Gábor

települési képviselő

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselő-testület 6 tagja
jelen van, az ülést megnyitom.
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül a Képviselő-testület Salamon
Lajos és Suplicz Attila települési képviselőt válassza meg.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a testületi ülésről
készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Salamon Lajos Suplicz Attila települési képviselőt megválasztotta.
Javasolom, hogy a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv vezetőjének a Képviselő-testület
Kisariné Lukács Györgyit fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a testületi ülésről
készülő jegyzőkönyv vezetőjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta.
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a nyilvános testületi ülés napirendi pontját az
alábbiak szerint fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Napirendi pontok:
1. Közétkeztetés felülvizsgálata
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
2. Egyebek, bejelentések
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános testületi
ülés napirendi pontjait egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül –
testületi ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. KÖZÉTKEZTETÉS FELÜLVIZSGÁLATA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen arról döntöttünk, hogy az óvoda konyha működtetését
az önkormányzat külső piaci szereplőnek átadja. Idő közben azonban a konyha vezetésére
alkalmas személyt találtam, aki el is vállalná az élelmezésvezetői feladatokat, így a konyha
és a dolgozók is az önkormányzat fenntartásában maradhatnának, hiszen ez mindannyiunk
számára fontos.
Azon külső piaci szereplők, akikkel tárgyaltam a konyha üzemeltetéséről azt a kritikát
fogalmazták meg, hogy a jelenlegi formában nem gazdaságos a meglévő feltételekkel
üzemeltetni a konyhát, mivel az adagszám kevés. Véleményük szerint csak tálalókonyha
maradhatna, melyre egy másik főzőkonyháról hoznák az elkészült ételt, viszont ezt meg mi
nem szeretnénk, mert a helyi főzőkonyha fenntartása a cél.
Az élelmezésvezető mellett dolgozna Takács Józsefné Erika, aki elkezdi szeptembertől
Budapesten az élelmezés vezetői képzést, amely jövő év februárjáig tart. Az új
élelmezésvezető is megerősített azonban abban, hogy a konyhán változás, változtatás kell, a
csapatot át kell formálni. Javasolom, hogy a testület válassza ezt a megoldást a kiszervezés
helyett.
Dr. Gubik Zoltán képviselő:
A konyhát mindenképen el kell indítani. Havonta – kéthavonta a gazdaságosság miatt
számoltassuk be az eredményekről, hogyan tudunk így kijönni. Racionális kihasználtság,
odafigyelés, pocsékolás, pazarlás megszüntetése legyen a cél.
Rendet és fegyelmet kell tartani. Szerintem az új élelmezésvezető, Julika alkalmas erre
a feladatra. Nem lesz visszabeszéd. Ha valaki nem áll be a sorba, akkor először szóbeli
figyelmeztetés, utána jöhet az írásbeli. Úgy, mint az iskolában. Tisztán fogunk látni, de ha már
a költségeket a felére tudjuk csökkenteni, akkor már jók, vagyunk. Véghez is tudja vinni. Meg
kell adni neki minden támogatást. Munkaköri leírást kell mindenkinek csinálni, hogy kinek mi
a faladata. Csak így tudjuk a feladatokat ellenőrizni, hogy ki mit nem csinál meg.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem, hogy akinek a közétkeztetés felülvizsgálatával kapcsolatosan kérdése, hozzászólása
van, tegye meg.
Amennyiben nincs hozzászólás a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatom az alábbi:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2013.(VIII.14.) számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda konyha
működését felülvizsgálva, további üzemeltetési lehetőségeit megtárgyalva úgy döntött, hogy a
működtetését továbbra is saját maga látja el.
Határidő: azonnal Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község önkormányzata
80/2013.(VIII.27.) számú határozata

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2013.(VIII.14.) számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda konyha működését felülvizsgálva,
további üzemeltetési lehetőségeit megtárgyalva úgy döntött, hogy a működtetését továbbra is
saját maga látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Méhes Lajosné polgármester

2. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK
a.) Az óvodához szennyvíztároló tartály vásárlása
Méhes Lajosné polgármester:
Az óvodában lévő szennyvíztartály teljesen tönkrement. A megfelelő tartály beszerzése 450
ezer forint + áfa összegbe kerülne. Határozati javaslatom a következő:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai szennyvíztartály megvásárlására
450 ezer forint + áfa összeget biztosít, melynek forrását az Önkormányzat 2013. évi
tartalékának terhére biztosítja. Felelős: Méhes Lajosné polgármester Határidő: azonnal
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község önkormányzata
81/2013.(VIII.27.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai szennyvíztartály megvásárlására
450 ezer forint + áfa összeget biztosít, melynek forrását az Önkormányzat 2013. évi
tartalékának terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatom a képviselőtestület tagjait, hogy az iskola udvarán csőtörés van, ki kell javítani.
A közfoglalkoztatottak kiássák a vezetéket a hiba megjavítása céljából.
Tájékoztatom továbbá a testületet, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
megszűnése miatt az iroda két dolgozója – Tóth Ervin irodavezető és Kotsis Zsuzsanna
gazdasági vezető- esetében felmentési időre járó illetmény, végkielégítés és szabadság
megváltása címén fizetési kötelezettség keletkezett, mely összeget Sárbogárd Város
Önkormányzata megelőlegezi. A társulás székhelye szerinti önkormányzat nyújthat be
létszámcsökkentés miatti felmentési költségvetési támogatási igényt. Valamennyi társult
önkormányzat köteles nyilatkozni, hogy az önkormányzat nem tudja, vagy nem kívánja a
létszámcsökkentési döntéssel érintett foglalkoztatottat tovább foglalkoztatni. Határozati
javaslatom a következő: Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a települési

önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes feltételeiről„ szóló 5/2013. (III.14.) BM rendelet 5.§ (1) bekezdésének i. pontja
alapján megtárgyalta a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt az iroda
két dolgozójának továbbfoglalkoztatását, és úgy döntött, hogy a létszámcsökkentési döntéssel
érintett két fő foglalkoztatott további foglalkoztatását nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a
Sárbogárd Város Polgármesterét értesítse.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község önkormányzata
82/2013.(VIII.27.) számú határozata
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a települési önkormányzatok és
társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről„
szóló 5/2013. (III.14.) BM rendelet 5.§ (1) bekezdésének i. pontja alapján megtárgyalta
a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt az iroda két dolgozójának
továbbfoglalkoztatását, és úgy döntött, hogy a létszámcsökkentési döntéssel érintett két fő
foglalkoztatott további foglalkoztatását nem tudja biztosítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről a
Sárbogárd Város Polgármesterét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.30 órakor bezárta.

K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Salamon Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

Suplicz Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

