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Napirendi pontok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tájékoztató a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről
Előterjesztő: Bencsik Zsolt intézményvezető
Tájékoztató az Alapi Óvoda 2012/2013. oktatási-nevelési évi tevékenységéről, 2013/2014. oktatásinevelési év terveinek ismertetése
Előterjesztő: Pekarek Istvánné intézményvezető
Az Alapi Óvoda működési dokumentumainak elfogadása (Munkaterv, Szervezeti és Működési
Szabályzat, Pedagógiai Program)
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tájékoztató Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013.
évi költségvetésének I. félévi alakulásáról tájékoztató
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tájékoztató Alap-Alsószentiván Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás I. félévi alakulásáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tájékoztató az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének I. félévi alakulásáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Tájékoztató Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége költségvetésének I. félévi alakulásáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Alap község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról, vonatkozó rendelet
módosítására javaslat
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
A közterület filmforgatási célú használatáról rendelet elfogadása
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
Egyebek, bejelentések

A 2013. október 1.-i Képviselő-testületi ülésen alkotott rendeletek
Száma
8/2013.(X. 10.)
9/2013.(X. 10.)

Címe
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
a közterület filmforgatási célú használatáról

A 2013. október 1.-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatok
Száma
83/2013.(X.01.)
84/2013.(X.01.)
85/2013.(X.01.)
86/2013.(X.01.)
87/2013.(X.01.)
88/2013.(X.01.)
89/2013.(X.01.)
90/2013.(X.01.)
91/2013.(X.01.)
92/2013.(X.01.)
93/2013.(X.01.)

Címe
„Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadása
Alapi Óvoda 2012/2013. oktatási-nevelési évi tevékenységéről, 2013/2014. oktatási-nevelési
év terveinek ismertetéséről szóló tájékoztató elfogadása
Az Alapi Óvoda működési dokumentumainak elfogadása (Munkaterv, Szervezeti és
Működési Szabályzat, Pedagógiai program)
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. évi
költségvetésének I. félévi alakulásáról tájékoztató elfogadása
Alap-Alsószentiván Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás I. félévi alakulásáról szóló
tájékoztató elfogadása
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének I. félévi alakulásáról szóló tájékoztató
elfogadása
Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége költségvetésének I. félévi alakulásáról szóló
tájékoztató elfogadása
Alap község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról, vonatkozó
rendelet módosítására javaslat elfogadása
Bursa Hungarika ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere működési hozzájárulás iránti kérelméhez
elutasítása
NFA-ba tartozó külterületi ingatlanok igénylése közfoglalkoztatási programhoz
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 1-én 17.00 órai
kezdettel tartott soron következő 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 Bölcskei
Jenőné települési képviselőt és dr. Gubik Zoltán alpolgármestert 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 – Bölcskei Jenőné települési képviselőt és dr. Gubik Zoltán alpolgármestert
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 a
meghívóval azonos tartalom szerint fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
tevékenységéről
Előterjesztő: Bencsik Zsolt intézményvezető
2. Tájékoztató az Alapi Óvoda 2012/2013. oktatási-nevelési évi tevékenységéről,
2013/2014. oktatási-nevelési év terveinek ismertetése
Előterjesztő: Pekarek Istvánné intézményvezető
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3. Az Alapi Óvoda működési dokumentumainak elfogadása (Munkaterv, Szervezeti és
Működési Szabályzat, Pedagógiai Program)
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
4. Tájékoztató Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó
Társulás 2013. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról tájékoztató
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
5. Tájékoztató Alap-Alsószentiván Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás I. félévi
alakulásáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
6. Tájékoztató az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének I. félévi
alakulásáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
7. Tájékoztató Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége költségvetésének I. félévi
alakulásáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
8. Alap község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról,
vonatkozó rendelet módosítására javaslat
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
9. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
10. A közterület filmforgatási célú használatáról rendelet elfogadása
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
11. 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. TÁJÉKOZTATÓ A „HÁLÓ” DÉL-MEZŐFÖLDI SZOCIÁLIS
SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

ÉS

GYERMEKJÓLÉTI

Előterjesztő: Bencsik Zsolt intézményvezető
Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselő-testület tagjai megkapták a Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat tevékenységéről szóló 2012. évi beszámolót. Köszöntöm az ülésen megjelent
Bencsik Zsolt intézményvezetőt.
Kérdezem a napirendi pont előterjesztőit, kívánják-e írásban benyújtott előterjesztésüket
szóban kiegészíteni?
Bencsik Zsolt intézményvezető:
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. A beszámolót kiegészítve tájékoztatom a tisztelt
képviselőket, hogy a szociális étkeztetést Alap területén átlagosan 60 fő veszi igénybe. A házi
segítségnyújtást 35 fő személynél végezzük jelenleg 3 fő szociális munkással, és önkéntes
segítőkkel. A törvény egy személyre 9 fő gondozását engedélyezi. A jelzőrendszeri házi
segítségnyújtás átlagosan 10 fő veszi igénybe. A tavalyi évben 5 esetben kellett segítséget
nyújtani, az idei évben kétszer. Az idősek nappali ellátásába 47 fő az átlag. Idén július 1-jétől
átalakult a Háló. Eddig 10 település, elsejétől pedig hét település tartozik hozzánk. A
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fenntartó személye változatlan. A szociális étkeztetés jövedelem függvénye. Az ebéd
kiszállása 60 forint, a házi segítségnyújtásban részesülőknek ezt nem kell fizetni. A házi
segítségnyújtásra óránként 85 forintot kell fizetni, ami egy jelképes összeg. A bevásárlást, a
gyógyszeríratás, kiváltás, mentális gondozás stb. a feladatuk. Minden gondozottal egy
magállapodást készítünk, hogy hány órában kívánja igénybe venni a szolgáltatást.
Méhes Lajosné polgármester:
Köszönöm szépen a beszámolót, további jó munkát neked, és dolgozóid részére. Képviselőtestületi tagok részéről van-e esetleg kérdés, hozzászólás?
Amennyiben a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetem határozati
javaslatomat: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Háló” Dél-Mezőföldi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről 2012. évi munkájáról szóló beszámoló
tartalmát elfogadja. Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az
intézmény vezetőjét írásban értesítse. Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Határidő:
azonnal. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
83/2013. (X. 1.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi munkájáról szóló beszámoló tartalmát elfogadja.
Felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét írásban
értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.

2. TÁJÉKOZTATÓ

ALAPI ÓVODA 2012/2013. OKTATÁSI-NEVELÉSI ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2013/2014. OKTATÁSI-NEVELÉSI ÉV TERVEINEK ISMERTETÉSE
AZ

Előterjesztő: Pekarek Istvánné intézményvezető
Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselő-testület tagjai megkapták a tájékoztatót az Alapi Óvoda 2012/2013. oktatásinevelési évi tevékenységéről, valamint 2013/2014. oktatási-nevelési év terveinek ismertetése
napirendi ponthoz tartozó előterjesztést. Köszöntöm az ülésen megjelent Pekarek Istvánné
intézményvezetőt. Mint ismeretes, a bölcsődei ellátás megszűnt július 1.-jétől. Az óvodai
társulásból pedig kivált Cece, és Vajta. Kérdezem a napirendi pont előterjesztőjét, kívánják-e
írásban benyújtott előterjesztésüket szóban kiegészíteni?
Pekarek Istvánné intézményvezető:
A leadott anyagban részletesen leírtam az óvoda helyzetét. Nem kívánom kiegészíteni.
Méhes Lajosné polgármester:
Nagyon szépen megköszönöm a terjedelmes tervek ismertetését. Sok sikert és egészséget
kívánok mind az óvodavezetőnek, mind az óvónőknek és a dajkáknak a munkához. A
gyermeklétszám csökkenést mutat, most az óvodánál, később az iskolánál is fog ez
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jelentkezni. Sajnos a település lakossága is nagymértékben csökken. A munkalehetőség is
kevés a térségünkben. Kérem a képviselőket, szóljanak hozzá a napirendi ponthoz.
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincsen, ismertetem határozati javaslatomat: Alap
Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Óvoda 2012/2013. oktatási-nevelési évi
tevékenységéről, valamint a 2013/2014. oktatási-nevelési év terveinek beszámolóját
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes
Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az óvodavezetőt írásban értesítse. Felelős: Méhes
Lajosné polgármester Határidő: azonnal.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
84/2013. (X. 1.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapi Óvoda 2012/2013. oktatásinevelési évi tevékenységéről, valamint a 2013/2014. oktatási-nevelési év terveinek
beszámolóját előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. A Képviselő-testület felhatalmazza
Méhes Lajosné polgármestert, hogy a döntésről az óvodavezetőt írásban értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.

3. AZ ALAPI ÓVODA MŰKÖDÉSI DOKUMENTUMAINAK ELFOGADÁSA (MUNKATERV,
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT, PEDAGÓGIAI PROGRAM)
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
Az előterjesztést a képviselők a meghívóval együtt megkapták. A működési dokumentumok
az óvodai intézményi társulás átszervezése miatt módosultak, azokat a társulásban lévő
településen önkormányzatai tájékoztató jelleggel kapták meg, mivel ezeket a
dokumentumokat elsődlegesen a társulási tanács jogosult elfogadni, amennyiben plusz
költségeket tartalmaz a fenntartóra nézve. Jelen esetben semmiféle többletköltség terhet nem
tartalmaznak a dokumentumok, de véleményem szerint a széles társadalmi megismertetés
csak a hasznára válik az óvodának. Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi
ponthoz. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, ismertetem a határozati javaslatomat: Alap
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalom szerint –
Alsószentiván és Sáregres, Önkormányzatok Képviselő-testületei előzetes egyetértő
véleményével – elfogadja az Alapi Óvoda (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) 2013. július 1.
napi hatállyal elkészült Szervezeti és Működési Szabályzatát, Pedagógiai Programját és
Munkatervét. A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a
döntésről az intézmény vezetőjét értesítse. Felelős: Méhes Lajosné polgármester Határidő:
azonnal
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
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85/2013. (X. 1.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalom szerint –
Alsószentiván és Sáregres, Önkormányzatok Képviselő-testületei előzetes egyetértő
véleményével – elfogadja az Alapi Óvoda (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) 2013. szeptember
1. napi hatállyal elkészült Szervezeti és Működési Szabályzatát, Pedagógiai Programját és
Munkatervét. A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a
döntésről az intézmény vezetőjét értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
4. TÁJÉKOZTATÓ

ÓVODAI

ALAP – ALSÓSZENTIVÁN – CECE – SÁREGRES - VAJTA
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I.
AZ

FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
Az Óvodai Társulás 2013. évi költségvetése első félévi gazdálkodásának alakulásáról, a
költségvetés módosítására irányuló javaslatról az előterjesztést a képviselők megkapták. A
napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérem a Bizottság elnökét, ismertesse
döntésüket.
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A
Pénzügyi
Bizottság
az
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta
Óvodai
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Az előterjesztést a társult önkormányzatok megtárgyalták és annak tartalmáról egyetértő
véleményüket nyilvánították. Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz.
Miután kérdés, hozzászólás nincsen, kérem, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
86/2013. (X.1.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta
Község Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes egyetértő véleménye birtokában – az
Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. évi
költségvetése első félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és
elfogadja.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester,
Határidő: azonnal

5. TÁJÉKOZTATÓ ALAP-ALSÓSZENTIVÁN VÉDŐNŐI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ
TÁRSULÁS I. FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL
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Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi költségvetése első félévi gazdálkodásának
alakulásáról, a költségvetés módosítására irányuló javaslatról az előterjesztést a képviselők
megkapták. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérem a Bizottság Elnökét
ismertesse döntésüket.
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Alap-Alsószentiván Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013.
évi költségvetése első félévi gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat
napirendi pontot megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
A bevétel és a kiadás arányosan került kimutatásra. Példaértékű, amit a védőnő a
környezetében végez. Maximálisan részt vesz a település életében. Kérem a képviselőket
szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Miután hozzászólás nincs és a képviselők előtt lévő
előterjesztés határozati javaslatot is tartalmaz, kérem, aki annak tartalmával egyetért,
kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
87/2013. (X. 1.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és – Alsószentiván Község
Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes egyetértő véleménye birtokában - elfogadta
Alap-Alsószentiván Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Védőnői
Társulás) 2013. évi költségvetése gazdálkodásának első félévi alakulásáról szóló tájékoztatást.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete – Alsószentiván Község Önkormányzata
Képviselő-testülete előzetesen véleményének birtokában - a Védőnői Társulás 2013. évi
költségvetésének módosításáról az alábbi döntést hozta:
I.

A Képviselő-testület Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2013. évi
költségvetése bevételi előirányzatának 4.243.000 forint összegre, kiadási
előirányzatának 4.243.000 forint összegre történő módosítását elfogadja.

II.

A kiadási előirányzat részét képező személyi juttatás előirányzat 2.022.000 forintra,
munkaadókat terhelő járulék előirányzat 509.000 forintra, dologi kiadási előirányzata
1.712.000 forintra történő módosítását elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a Védőnői Társulás 2013.
évi költségvetése módosításának megfelelően - az önkormányzat költségvetési rendelete
módosításának előkészítéséről - rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

6. TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
I. FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
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Méhes Lajosné polgármester:
A Közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetése első félévi gazdálkodásának
alakulásáról, a költségvetés módosítására irányuló javaslatról az előterjesztést a képviselők
megkapták. A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérem a Bizottság Elnökét
ismertesse döntésüket.
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése első
félévi gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat napirendi pontot
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Ha kérdés nincsen, kérem, aki
kiküldött napirendi pont határozati javaslat tartalmával egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
88/2013. (X. 1.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és – Alsószentiván és
Sárszentágota Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadó tartalmú határozatának
birtokában – elfogadta az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös
Hivatal) gazdálkodásának első félévi alakulásáról szóló tájékoztatást.
A Képviselő-testület a Közös Hivatal 2013. évi költségvetése módosításáról az alábbi
határozatot hozta:
I..

A Képviselő-testület Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése
bevételi előirányzatának 47.353.000 forint összegre, kiadási előirányzatának
47.353.000 forint összegre történő módosítását elfogadja.

II.

A kiadási előirányzat részét képező személyi juttatás előirányzat 27.793.000 forintra,
munkaadókat terhelő járulék előirányzat 7.017.000 forintra, dologi kiadások
előirányzata 11.727.000 forintra, támogatásértékű működési kiadás 276.000 Ft,
tartalék előirányzat 540.000 forintra történő módosítását elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal 2013. évi
költségvetése módosításának megfelelően - az önkormányzat költségvetési rendelete
módosításának előkészítéséről - rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

7. TÁJÉKOZTATÓ

ALAP-ALSÓSZENTIVÁN
KÖZSÉGEK
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:

KÖRJEGYZŐSÉGE
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Körjegyzőség 2013. évi költségvetése első hónapi gazdálkodásának alakulásáról, a
költségvetés módosítására irányuló javaslatról az előterjesztést a képviselők megkapták. A
napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérem a Bizottság Elnökét ismertesse
döntésüket.
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2013. évi
költségvetése első hónapi gazdálkodásának alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat
napirendi pontot megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Ha kérdés nincsen, kérem, aki
kiküldött napirendi pont határozati javaslat tartalmával egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
89/2013. (X. 1.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és – Alsószentiván Község
Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadó tartalmú határozatának birtokában – elfogadta
Alap-Alsószentiván
Községek
Körjegyzősége
(a
továbbiakban:
Körjegyzőség)
gazdálkodásának első félévi alakulásáról szóló tájékoztatást.
A Képviselő-testület a Körjegyzőség 2013. évi költségvetése módosításáról az alábbi
határozatot hozta:
I.

A Képviselő-testület Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2013. évi
költségvetése bevételi előirányzatának 5.991.000 forint összegre, kiadási
előirányzatának 5.991.000 forint összegre történő módosítását elfogadja.

II.

A kiadási előirányzat részét képező személyi juttatás előirányzat 3.350.000 forintra,
munkaadókat terhelő járulék előirányzat 854.000 forintra, dologi kiadások
előirányzata 156.000 forintra, támogatásértékű működési kiadás 816.000 Ft, tartalék
előirányzat 815.000 forintra történő módosítását elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Körjegyzőség 2013. évi
költségvetése módosításának megfelelően - az önkormányzat költségvetési rendelete
módosításának előkészítéséről - rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

8. ALAP

KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT 2013.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

I.

FÉLÉVI

ALAKULÁSÁRÓL, VONATKOZÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA JAVASLAT

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
A napirend keretében a képviselő-testületnek egy határozatot szükséges hoznia, míg az
előirányzatok módosításáról a testületnek rendeletalkotással kell döntenie. Az előterjesztés
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szöveges része tájékoztatást nyújt az Önkormányzat költségvetésének első félévi teljesített
bevételi és kiadási főösszegéről. Az előterjesztés indokolással vázolja az előirányzatok
teljesülését, valamint tartalmazza a bevételi és a kiadási előirányzatok módosításának
alátámasztását. A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem a Bizottság Elnökét,
ismertesse döntésüket.
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról
szóló beszámolót és az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta,
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Mivel hozzászólás nincs, kérem,
hogy aki a kiküldött napirendi pont határozati javaslat tartalmával egyetért, kézfenntartással
szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
90/2013. (X. 1.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alap Község Önkormányzata 2013. év
első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és annak tartalmát elfogadja.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

9. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
irányuló javaslatról szóló előterjesztést megkapta. A rendelettervezet tartalmazza a számszaki
adatokat alátámasztó mellékleteket. A napirendet a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérem a
Bizottság Elnökét, ismertesse döntésüket.
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására javaslat című napirendi pontot megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Mivel hozzászólás nincs, kérem,
hogy aki az előterjesztett rendelettervezettel egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú 6.igen szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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8/2013. (X. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.
10. A

KÖZTERÜLET

FILMFORGATÁSI

CÉLÚ

HASZNÁLATÁRÓL

SZÓLÓ

RENDELET

ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző:
A képviselőtestület tagjai az írásos előterjesztést megkapták, ami tartalmazza a rendelet
tervezetet is. 2013. június 14-én a 97. számú Magyar Közlönyben került kihirdetésre az egyes
törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi
LXXXIV. Törvény (a továbbiakban: Tv.).
A Tv-ben egyebek között módosításra került a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a
továbbiakban: Mgtv.) is.
A módosítás révén a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú
használatával kapcsolatos egyes feltéteket települési önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben szabályozza, ezért létrehozása miatt vált szükségessé. Az előterjesztés ezt
részletesen ismerteti.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem, hogy akinek kérdése, észrevétele van, az tegye meg. Amennyiben nincs, kérem, hogy
aki az előterjesztésben foglalt tartalommal a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2013. (X. 10.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú használatáról
A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

11.EGYEBEK, BEJELENTÉSEK
a) Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozási szándék
Méhes Lajosné polgármester:
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
pályázati kiírás. Az előző évek gyakorlatának megfelelően megmarad az „A” típusú és a „B”
típusú pályázati kiírás a már felsőoktatási tanulmányokat folytató és a jövőben felsőoktatási
tanulmányokat folytatni kívánó hallgatók, tanulók számára.
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Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2013/2014.
tanév második féléve és a 2014/2015. tanév első féléve), „B” típusú pályázat esetén 3x10
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév a 2014/2015. tanév, a 2015/2016. tanév és a
2016/2017. tanév).
A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2014-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az önkormányzatoknak egy tanulmányi félévre egy összegben kell átutalniuk az öthavi
támogatási összeget. A minimum támogatás összege a formailag és a tartalmilag is megfelelő
pályázatok esetén 1.000 Ft összegű. A települési bírálatok lezárásával a megyei támogatások
odaítélése tekintetében a megyei önkormányzatok döntenek. Az ösztöndíjpályázat további
feltételeit a képviselők a 2014. évi forduló Általános Szerződési Feltételei dokumentumból
ismerhetik. Az önkormányzatoknak október 11-ig kell a csatlakozási nyilatkozatot
beküldeniük, mely dátum a postabélyegző időpontja lehet. A pályázatokat október 26-án kell
kiírni mindkét támogatási forma esetén. A pályázatok beadásához elektronikus rendszerben
pályázói regisztráció szükséges. A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell a pályázóknak
az önkormányzatnál benyújtaniuk 2013. november ...-ig. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történhet.
Csatolni kell a pályázathoz a jogviszony-igazolást, illetve a jövedelemigazolásokat. 2013.
évben 17 főt támogatott az önkormányzat, mely 680.000 Ft összegű támogatás átutalását
jelentette (4.000 Ft/fő 10 hónapra).
Ismertetem határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megismerve a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójának feltételeit az alábbi döntést hozta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert
a „Nyilatkozat a csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis használatáról” szóló
dokumentum aláírására. Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Határidő: azonnal,
továbbításra 2013. október 11.
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
91/2013. (X. 1.) számú határozata
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Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerve a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának feltételeit az alábbi
döntést hozta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert
a „Nyilatkozat a csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis használatáról” szóló
dokumentum aláírására.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal, továbbításra 2013. október 11.
b) Dunaújváros Megyei Jogú Város kérelme az oktatási intézmények fenntartásához
Méhes Lajosné polgármester:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere működtetési hozzájárulást szeretne kérni az
alapi lakosú, de Dunaújvárosban tanuló gyermekek után. Az alábbi levelet küldték:
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény jelentős átalakításokat hozott a
közoktatási rendszerben, mind strukturális, mind finanszírozási értelemben. Dunaújváros
5.000 fő feletti település, s mint ilyen működtetési feladatokat lát el. A törvény 76. §. (4)
bekezdése alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata gondoskodik az állami
intézményfenntartó központ által a közigazgatási területén fenntartott köznevelési
intézmények feladatainak ellátását szolgáló, ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
A törvény 76.§. (3) bekezdése kimondja, hogy a „működtető az általa működtetett
intézménybejáró tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez (beleértve az
étkeztetést is) hozzájárulást igényelhet.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§.
(2) bekezdése szerint „ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a nem
állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a települési
önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az áüami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó az
egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési
napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további
étkezést. Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a
közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól
hozzájárulást kérhet.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 142/2013. (IV. 25.) határozatával úgy döntött,
hogy az általa működtetett iskolai köznevelési intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti
önkormányzattól az intézmények fenntartásához (beleértve az étkeztetést is), valamint a
Dunaújvárosi Óvodában az étkeztetési feladatok ellátásához a gyermekek lakóhelye szerinti
önkormányzattól hozzájárulást igényel.
A hozzájárulás megfizetésére és elszámolására vonatkozó megállapodás tervezetünket,
valamint a Dunaújvárosi Óvodába, illetőleg az Önkormányzat által működtetett iskolákba járó
gyermekek /tanulók névsorát, s a költséget is tartalmazó táblázatot jelen levelem
mellékleteként megküldöm azzal, hogy amennyiben a megállapodás-tervezettel egyetért, azt
szíveskedjen 2013. szeptember 30.-ig önkormányzatunk felé jelezni. Egyetértése esetén
elektronikus úton küldjük meg a megállapodást annak érdekében, hogy a hiányzó adatok
kitölthetőek legyenek.
Célunk, hogy továbbra is minél magasabb színvonalon lássuk el a fiatalok oktatását,
nevelését. Tisztelettel kérem, hogy településük ifjú polgárainak közétkeztetési, oktatási
költségeihez hozzájárulni szíveskedjenek.
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Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester
Nem javaslom támogatás nyújtását, mert a dunaújvárosiak igénylik az iskolai normatívát az
oda járó gyerekek után, hát tartsák fent az intézményt.
Méhes Lajosné polgármester
Megkérdezem, hogy van-e valakinek még hozzászólása. Mivel nincs, így a határozati
javaslatom a következő: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dunaújváros
Megyei Jogú Város polgármesterének a középiskolai tanulmányaikat Dunaújvárosban folytató
tanulók utáni költségvetési támogatási kérelmét anyagi forrás hiányában elutasítja. Határidő:
azonnal Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
92/2013. (X. 1.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dunaújváros Megyei Jogú Város
polgármesterének a középiskolai tanulmányaikat Dunaújvárosban folytató tanulók utáni
költségvetési támogatási kérelmét anyagi forrás hiányában elutasítja.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
c) Tájékoztatás az előző ülés óta eltelt eseményekről
Méhes Lajosné polgármester:
- a konyhával kapcsolatban tájékoztatót még nem tudok adni. Az élelmezés vezető a legjobb
tudása szerint vezeti a konyhát. Új élelmezési program került beszerzésre.
- az iskolában a vízvezeték csere megtörtént.
- szeptember 14-én Réti majorban megye napon vettünk rész.
- Belügyminisztériumi ellenőrzés volt a start munkaprogrammal kapcsoltban, mindent
rendben találtak.
- szüreti felvonulás és bál volt szeptember 28-án.
- idősek napja október 12-én kerül megrendezésre.
- a 2014. évi Start munkaprogram tervezés alatt áll. A mezőgazdasági programban
homoktövis, levendula, eper, sárgarépa, fehérrépa, burgonya ültetését, vetését tervezzük.
- továbbra is a program keretein belül tervezzük a külterületi utak karbantartását.
d) Nemzeti Földalaptól külterületi földingatlan igénylése
Méhes Lajosné polgármester
Lehetőség nyílt arra, hogy a település külterületén a nemzeti földalaphoz tartozó földeket az
önkormányzat vagyonkezelésbe vegye 5 évre. Ehhez szükség van arra, hogy a képviselőtestület hozzon egy határozatot, hogy ezt támogatja. A határozatban már ténylegesen meg kell
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jelölni az igényelt külterületi ingatlanok helyrajzi számát, felhasználását. Megkérdezem, hogy
van-e valakinek hozzászólása.
Suplicz Attila képviselő
Én természetesen javaslom, hogy az önkormányzat térítésmentesen vegyen igénybe
területeket és ezzel további munkahelyeket teremtsen.
Méhes Lajosné polgármester
Ha nincs több hozzászólás, akkor a határozati javaslatom az alábbi:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatási program megvalósítása
céljából igényt nyújt be a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez a Nemzeti Földalapba tartozó
alábbi földterületek 5 év időtartamra szóló vagyonkezelésére. Az igényelt földrészletek:
1. alapi külterület 031/4 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 12614 m2 nagyságú,
26,07 AK értékű ingatlan;
2. alapi külterület 031/5 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 21677 m2 nagyságú,
32,08 AK értékű ingatlan;
3. alapi külterület 031/7 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 3789 m2 nagyságú, 5,61
AK értékű ingatlan;
4. alapi külterület 031/8 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 16141m2 nagyságú, 23,89
AK értékű ingatlan;
5. alapi külterület 0357/21 helyrajzi számú, legelő művelési ágú, 53393 m2 nagyságú,
65,13 AK értékű ingatlan;
6. alapi külterület 0295/20 helyrajzi számú, 30142 m2 nagyságú, szántó művelési ágú,
67,09 AK értékű ingatlan;
7. alapi külterület 0417/20 helyrajzi számú, 1766 m2 nagyságú, rét művelési ágú, 3,52
AK értékű és 786 m2 nagyságú, szántó művelési ágú, 1,64 AK értékű ingatlan.
Az igényelt ingatlanokat Start közfoglalkoztatási programban, ezen belül a mezőgazdasági
program keretében hasznosítaná az önkormányzat, különböző konyhakerti és élelmiszeripari
növények termesztésre.
A programba előre láthatóan évente 10 fő kerül bevonásra.
A bevonásra kerülő 10 fő képzésben már részesült.
A program során agrár szaktanácsadó bevonásra kerül.
A program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással
összefüggésben felmerülő költségeket és kockázatokat az önkormányzat viseli.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Határidő: azonnal
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
93/2013. (X. 1.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatási program megvalósítása
céljából igényt nyújt be a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez a Nemzeti Földalapba tartozó
alábbi földterületek 5 év időtartamra szóló vagyonkezelésére. Az igényelt földrészletek:
1.
alapi külterület 031/4 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 12614 m2
nagyságú, 26,07 AK értékű ingatlan;
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2.
alapi külterület 031/5 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 21677 m2
nagyságú, 32,08 AK értékű ingatlan;
3.
alapi külterület 031/7 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 3789 m2
nagyságú, 5,61 AK értékű ingatlan;
4.
alapi külterület 031/8 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 16141m2
nagyságú, 23,89 AK értékű ingatlan;
5.
alapi külterület 0357/21 helyrajzi számú, legelő művelési ágú, 53393 m2
nagyságú, 65,13 AK értékű ingatlan;
6.
alapi külterület 0295/20 helyrajzi számú, 30142 m2 nagyságú, szántó művelési
ágú, 67,09 AK értékű ingatlan;
7.
alapi külterület 0417/20 helyrajzi számú, 1766 m2 nagyságú, rét művelési ágú,
3,52 AK értékű és 786 m2 nagyságú, szántó művelési ágú, 1,64 AK értékű ingatlan.
Az igényelt ingatlanokat Start közfoglalkoztatási programban, ezen belül a mezőgazdasági
program keretében hasznosítaná az önkormányzat, különböző konyhakerti és élelmiszeripari
növények termesztésre.
A programba előre láthatóan évente 10 fő kerül bevonásra.
A bevonásra kerülő 10 fő képzésben már részesült.
A program során agrár szaktanácsadó bevonásra kerül.
A program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással
összefüggésben felmerülő költségeket és kockázatokat az önkormányzat viseli.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.00 órakor bezárta.
K. m. f.
Méhes Lajosné
polgármester

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

Bölcskei Jenőné
jegyzőkönyv hitelesítő

dr. Gubik Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

