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SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Napirendi pontok
1. Tájékoztatás az Alapi Óvoda Konyha 2013. szeptember 1. naptól történő működéséről
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
2. Tájékoztató Alap-Alsószentiván Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás
gazdálkodásának háromnegyedévi alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
3. Tájékoztató az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának háromnegyedévi
alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
4. Tájékoztató Alap Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedévi
alakulásáról, vonatkozó rendelet módosítására javaslat
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
5. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
6. Alap Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
7. Egyebek, bejelentések

A 2013. november 14-i Képviselő-testületi ülésen alkotott rendeletek
Száma
Címe
10/2013.(XI. 26.) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A 2013. november 14-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatok
Száma

Címe

94/2013.(XI.14.)

Alapi Óvoda Konyha 2013. szeptember 1. naptól történő működéséről
tájékoztató elfogadása
Alap-Alsószentiván
Védőnői
Szolgálatot
Fenntartó
Társulás
háromnegyedévi alakulásáról, költségvetés módosítására javaslat
elfogadása
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedévi alakulásáról,
költségvetés módosítására javaslat elfogadása
Alap Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedévi
alakulásáról, vonatkozó rendelet módosítására javaslat elfogadása
Alap Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadása
RADAR Könyvvizsgálói Kft 2013. évi beszámoló felülvizsgálatának
elutasítása
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
Hozzájárulás az Alapi Polgár Egyesület pályázat beadásához
2014. évi éves ellenőrzési terv elfogadásáról
Katasztrófavédelmi Alap-hoz csatlakozás jóváhagyásáról
Méhes Lajosné ÁROP-os képzéséhez hozzájárulás
Civil szervezetek természetbeni támogatása
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

95/2013.(XI.14.)

96/2013.(XI.14.)
97/2013.(XI.14.)
98/2013.(XI.14.)
99/2013.(XI.14.)
100/2013.(XI.14.)
101/2013.(XI.14.)
102/2013.(XI.14.)
103/2013.(XI.14.)
104/2013.(XI.14.)
105/2013.(XI.14.)
106/2013.(XI.14.)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 14-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
Suplicz Attila
Salamon Lajos
Zuppon Andrea

Tanácskozási joggal jelenlévő:

Igazoltan távol:

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
Hingyi Györgyné élelmezés vezető
Takács Józsefné
Pekarek Istvánné óvodavezető

Bölcskei Jenőné
Erős Gábor

települési képviselő
települési képviselő

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselő-testület 5
tagja jelen van, az ülést megnyitom.
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül a Képviselő-testület Zuppon
Andrea települési képviselőt 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 – Zuppon Andrea települési képviselőt és 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 5 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.
A napirendi pontokra a meghívóban szereplő módon teszek javaslatot. Kérem, aki egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
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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. TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPI ÓVODA KONYHA
SZEPTEMBER 1. NAPTÓL TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉSÉRŐL

2013.

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
Köszöntöm a körünkben megjelent Hingyi Györgynét, és Takács Józsefnét. Felkérem az
élelmezésvezetőt, hogy a konyha szeptember havi működési költségéről tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Hingyi Györgyné élelmezés vezető:
Köszöntöm Képviselő-testület tagjait. Az alapi Óvoda konyha 2013 év szeptember havi
működési költségei az alábbiak szerint alakultak. Nyitó tétel: 2013. szeptember 2-án, 102 ezer
forint volt, élelmiszer nyersanyagban. A bevételezett nyersanyag és tisztítószer szeptember
hónapban: 1.657 ezer forint, ebből a kiadás élelmiszerre (konkrét főzés) 872 ezer forint.
Tisztítószer, vegyszer, papíráru kiadása, melyben az óvodai kiadások is szerepelnek 63 ezer
forint.
Felhasználható nyersanyagnorma 1.376 ezer forint. Tényleges felhasználás szeptember
hónapban: 872 ezer forint. Különbözet, vagyis a megtakarítás 504 ezer forint. Az átlagos napi
anyagfelhasználás 42 ezer forint nap, ami jónak mondható
A konyha kiadásait jelentősen csökkenti az Alapi Önkormányzat által működtetett
kertészetben termelt zöldségfélék felhasználása. Ez tételesen 205 ezer forintot jelentett.
Az étkezés befizetése az alábbiak szerint történt: szociálisan rászorultak étkeztetéséből
szeptember hónapban 478 ezer forint, az iskolásoknál 789 ezer forint, az óvodások és a
vendégétkezőknél 327 ezer forint összeg volt.
A konyhai dolgozókról, az ottani légkörrel kapcsolatban azt tudnám elmondani, hogy
elfogadtak, tudok a munkatársakkal dolgozni. Bármit kértem tőlük, mindent megcsinálnak.
Képlékeny csapat, lehet velük dolgozni. Szeptember elején több falba is ütköztünk, de a
gyerekek szépen vették az akadályt. Példaszerű, amit az önkormányzat csinál, a kertészet és a
konyha vonatkozásában.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Változás történt, ez látszik is. Étel minőssége, és az étel változatosságával is meg vannak
elégedve.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben más hozzászólás vélemény nincs, kérem, hogy aki az elhangzott tájékoztatót
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
94/2013. (XI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda konyha működéséről szóló
tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

2. TÁJÉKOZTATÓ
ALAP-ALSÓSZENTIVÁN
VÉDŐNŐI
SZOLGÁLATOT
FENNTARTÓ
TÁRSULÁS
GAZDÁLKODÁSÁNAK
HÁROMNEGYEDÉVI
ALAKULÁSÁRÓL,
KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSÁRA
JAVASLAT
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
A Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
alakulásáról, a költségvetés módosítására irányuló javaslatról az előterjesztést a képviselők
megkapták. A költségvetésben a tervezetthez képest időarányosan került felhasználásra a
pénzösszeg. 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 háromnegyedévi 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. 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 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
95/2013. (XI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta AlapAlsószentiván Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Védőnői Társulás)
2013. évi költségvetése gazdálkodásának III. negyedévi 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:
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I.
A Képviselő-testület Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége 2013. évi
költségvetése bevételi előirányzatának 4.301.000 forint összegre, kiadási
előirányzatának 4.301.000 forint összegre történő módosítását elfogadja.
II.
A kiadási előirányzat részét képező személyi juttatás előirányzat 2.068.000
forintra, munkaadókat terhelő járulék előirányzat 525.000 forintra, dologi kiadási
előirányzata 1.708.000 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

3. TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
GAZDÁLKODÁSÁNAK
HÁROMNEGYEDÉVI
ALAKULÁSÁRÓL,
KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSÁRA
JAVASLAT
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
A közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetése háromnegyed évi gazdálkodásának
alakulásáról, a költségvetés módosítására irányuló javaslatról az előterjesztést a képviselők
megkapták. Ez a három hivatal költségvetéséről szól. 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
háromnegyed évi 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 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
96/2013. (XI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) gazdálkodásának háromnegyed éves
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
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bevételi előirányzatának 47.424.000 forint összegre, kiadási előirányzatának
47.424.000 forint összegre történő módosítását elfogadja.
II. A kiadási előirányzat részét képező személyi juttatás előirányzat 27.954.000
forintra, munkaadókat terhelő járulék előirányzat 7.139.000 forintra, dologi kiadások
előirányzata 11.678.000 forintra, támogatásértékű működési kiadás 276.000 Ft,
tartalék előirányzat 377.000 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, Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal

4. TÁJÉKOZTATÓ ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
HÁROMNEGYEDÉVI
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
szöveges része tájékoztatást nyújt az Önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves
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 háromnegyed évi
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 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
97/2013. (XI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Alap Község Önkormányzatának a
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és annak tartalmát
elfogadta.
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Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

5. RENDELET-TERVEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013.
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ
2/2013.
(II.
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÉVI
26.)

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 5 igen szavazattal a következő
rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (XI. 26) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

6. ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KONCEPCIÓJA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az előterjesztés szöveges felépítésű, számszaki
adatokat nem tartalmaz, miután az irányadó jogszabályok még nem kerültek elfogadásra.
Kérem a képviselők hozzászólását.
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
A szöveges alapelvekben a jövő évi költségvetésnél szerepel az iskola, az óvoda, de az
egészségügyet nem hallottam, nem olvastam. Szeretném, ha Alap Község a költségvetésében
szerepeltetné az ügyeleti ellátásánál az orvosok 200 forintos és az asszisztencia 100 forintos
órabér emelését. Ez az összeg Alapnak 600 ezer forint éves többletet jelentene. Már 7 éve
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nem volt emelve az órabér. Az összes orvos képviselteti magát a saját településén, hogy
minden önkormányzat ezt az összeget szavazza meg.
Méhes Lajosné polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Felkérem a Bizottság elnökét, ismertesse
döntésüket.
Salamon Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és
a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki az előterjesztés szerinti határozati
javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
98/2013. (XI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetés tervezési munkái a
benne foglaltak alapján folytatódjanak.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
Határidő: folyamatos a 2014. évi költségvetés készítése során

7. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK
a.) RADAR Könyvvizsgálói Kft. ajánlata
Méhes Lajosné polgármester:
Felolvasom a RADAR Könyvvizsgálói Kft. megkeresésének tartalmát. (A megkeresés a
jegyzőkönyv melléklete.) Az önkormányzatot nem terheli kötelező könyvvizsgálati
kötelezettség. Amit Ők elvégeznek azt a belső ellenőrökkel is megcsináltathatjuk. Spóroljunk.
Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szűkös anyagi
lehetőségeire tekintettel elutasítja a RADAR Könyvvizsgálói Kft. (székhelye: 8000
Székesfehérvár, József A. út 21. 3/7., képviselője: Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya
ügyvezető-könyvvizsgáló) Alap Község Önkormányzata 2013. évi éves beszámolójának
felülvizsgálatára vonatkozó ajánlatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a döntésről az érintett értesítse. Felelős: Méhes Lajosné polgármester Határidő: azonnal.
Méhes Lajosné polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfenntartással szavazzon.
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Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
99/2013. (XI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szűkös anyagi lehetőségeire tekintettel
elutasítja a RADAR Könyvvizsgálói Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, József A. út 21.
3/7., képviselője: Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya ügyvezető-könyvvizsgáló) Alap Község
Önkormányzatának 2013. évi éves beszámolójának felülvizsgálatára vonatkozó ajánlatát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintett értesítse.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
b.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Méhes Lajosné polgármester:
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás a képviselők részéről?
Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadta. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
100/2013. (XI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadta.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
c.) Polgárőr Egyesület pályázat benyújtásához hozzájárulás
Méhes Lajosné polgármester:
Azon települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, nonprofit szervezetek, egyházi
jogi személyek, amelyek a VM rendeletben megadott települések valamelyikén székhellyel
vagy telephellyel rendelkeznek a vidéki alapszolgáltatások fejlesztésére pályázatot
nyújthatnak be, többek között gépjármű beszerzéséhez. Tehát, ha egy önkormányzat bizonyos
feladatokat vállal, amihez kell gépjármű, és amiket 5 éven keresztül elvégez, akkor ehhez a
járművet 100%-os támogatással vásárolhatja meg. A pályázat 4 pillért tartalmaz, amelyből az
első kettő vonatkozik autókra: személygépkocsik és terepjárók, illetve 8-9 fős mikrobuszok
beszerzésére. A választható járműveknek meg kell felelni bizonyos előírásoknak és előzetesen
regisztrálni kellett őket a „Gépkatalógus”-ban. A pályázók a gépkatalógusból választhatnak
támogatható autót. Az Alapi Polgárőr Szervezet terepjárót vásárolna, ezért kéri a képviselőtestület hozzájáruló nyilatkozatát. Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
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nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről” szóló 103/2013. (XI.8.) VM
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10.§ b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján nyilatkozik,
hogy támogatja az Alapi Polgárőr Egyesület (székhely: 7011 Alap, Dózsa György utca 31.)
által, a rendelet 5.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott eszköz beszerzésére benyújtandó
pályázatát a szervezet által ellátott szolgáltatás fejlesztésének szükségessége miatt.
A képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert a támogató nyilatkozat
aláírására. Felelős: Méhes Lajosné polgármester Határidő: azonnal
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
101/2013. (XI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről”
szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10.§ b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján nyilatkozik, hogy támogatja az Alapi Polgárőr Egyesület (székhely:
7011 Alap, Dózsa György utca 31.) által, a rendelet 5.§ (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott eszköz beszerzésére benyújtandó pályázatát a szervezet által ellátott
szolgáltatás fejlesztésének szükségessége miatt.
A képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, a támogató nyilatkozat
aláírására.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
d.) belső ellenőrzési terv
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző:
Az idei évben november 15-ig kell a Képviselő-testületnek a következő évi éves ellenőrzési
tervet elfogadnia. Az idei évi ellenőrzés az előterjesztés szerint a gazdálkodás
szabályszerűségére. Az ellenőrzési terv keretében lehetőség van soron kívüli vizsgálatra és
tanácsadásra.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérdezem a képviselőket van-e esetleg kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, az előterjesztés határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Alap Község Önkormányzata, valamint az Alapi Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi éves belső ellenőrzési tervét jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztett tartalom
szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzőt, hogy a döntést és
az ellenőrzési terv aláírt példányát dr. Hosszúné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető részére
küldje meg. Felelős: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző Határidő: 2013. november 30.
Aki annak tartalmával egyetért, kézfenntartással szavazzon.
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Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
102/2013. (XI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alap Község Önkormányzata, valamint
az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi éves belső ellenőrzési tervét a
jegyzőkönyvhöz csatolt, előterjesztett tartalom szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyzőt, hogy a döntést és
az ellenőrzési terv aláírt példányát dr. Hosszúné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető részére
küldje meg.
Felelős: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
Határidő: 2013. november 30.
e.) Katasztrófavédelmi Alaphoz történő csatlakozás
Méhes Lajosné polgármester:
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyző Egyesület Fejér megye közigazgatási
területén a települések önkormányzatai által önkéntesen létrehozott és működtetett társadalmi
szervezet, amely a Fejér Megyei Védelmi Bizottság kezdeményezésére a Fejér Megyei
Önkormányzat és megye települési önkormányzatainak önkéntes részvételével és tagságával 1997-es év elejétől Katasztrófa Alap - / módosítás után Katasztrófavédelmi Önsegélyző
Társulás/ utódjaként került létrehozásra, annak érdekében, hogy a települési
önkormányzatoknak anyagi segítséget nyújtson az önkormányzatok és azok intézményeit érő
rendkívüli károk elhárítása során jelentkező, előre nem tervezhető többletköltségeinek
megtérítéséhez, a károk megelőzéséhez és a lakosság felkészítéséhez.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
anyagi támogatást pártoknak nem nyújt és tőlük nem fogad el.
Az Egyesület célja, a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez történő
hozzájárulás során végrehajtandó cél szerinti tevékenységek:
a) települési önkormányzatoknak anyagi segítséget nyújtson az önkormányzatok és azok
intézményeit érő rendkívüli károk elhárítása során jelentkező, előre nem tervezhető
többletköltségeinek megtérítéséhez.
b) A biztosítási kategóriába tartozó lakossági és intézményi károk megtérítése a
Társulás által biztosítható visszatérítendő támogatásból az önkormányzat felelősségvállalása
mellett.
c) A vis-maior esetek eljárási körébe tartozó események pénzügyi támogatására abban az
esetben, ha a kár összege a vis-maior támogatásból nem térül meg.
d) a települések önmentő képességének fokozása, a társadalmi szolidaritáson alapuló
szervezetek felkészítése, annak érdekében, hogy a váratlan események bekövetkezésekor
rendelkezésre álljon olyan önkéntes, felkészített szervezet, amely képes a várható események
hatásainak csökkentésére, a károk enyhítésére.
e) a környezettudatos életre történő nevelés, a települések környezetének megóvása és
fejlesztése.
Javasolnám a képviselő-testületnek, hogy tagja legyen az önkormányzat is az egyesületnek.
Az éves tagdíj mértéke 2013. évtől a településen bejelentett állandó lakcímmel rendelkező
lakosonként 20-50 forint. Az önkormányzat a tagdíj meghatározott értékhatárán belül a
fizetendő tagdíjról önállóan dönthet.
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Kérdezem a képviselőket van-e esetleg kérdés, hozzászólás? Mivel nincs, kérem, hogy aki
egyetért azzal, hogy az önkormányzat tagja legyen a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Önsegélyező Társulásnak, kézfeltartással jelezze.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
103/2013. (XI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy tagja
kíván lenni a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulásnak.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
f.) Hozzájárulás
képzéséhez

Méhes

Lajosné

részére

önkormányzati

szaktanácsadó

Méhes Lajosné polgármester:
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által
felügyelt programban, a Belügyminisztériummal együttműködve 2014-ben 300 fő
önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzését végzi el. A programban oklevelet
szerzett önkormányzati szaktanácsadó a közigazgatás, a fejlesztéspolitika, a közszolgáltatások
és az önkormányzati igazgatás megújult rendszerének kiemelt szereplője lesz, a helyi
közpolitikai tervezésnek, a településfejlesztésnek, a közszolgáltatások modernizálásának, az
önkormányzati gazdálkodás és szervezet fejlesztésének átfogó ismeretével. A programban
végzett önkormányzati szaktanácsadókra a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy
önkormányzati tudásközpont és szakértői háló alapjaként számít, amely az oktatás, kutatás,
nemzetközi kapcsolatok és fejlesztéspolitikai támogatás új rendszerében lesz meghatározó
szereplő.
A képzésre jelentkezhet minden olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki
legalább 3 éves közigazgatási gyakorlattal vagy önkormányzati tevékenységhez köthető, 3
éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, és akiknek a foglalkoztatási jogviszonya a 2011. évi
CXCIX Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozik. Feltétel, hogy a
jelentkező munkáltatója nyilatkozzon arról, hogy a tisztviselő feladataiban és előmenetelében
milyen jelentősége lesz az önkormányzati szaktanácsadói képesítés megszerzésének.
A képzési idő 2 félév, a diploma megszerzésének feltétele a 60 kredit pont összegyűjtése, az
abszolutórium megszerzése, a szakdolgozat megvédése és eredményes záróvizsga. A képzés
helyszíne: Budapest. Az első évfolyam 300 hallgatója részére a képzés térítésmentes (a
térítésmentesség a tandíjra, a tananyagokra és az utazási költségekre vonatkozik). Utazási
igény: félévenként 5 alkalom. A jelentkezés határideje: 2013. december 06. Erre szeretnék
jelentkezni, és a képviselő-testületnek hozzá kell járulnia.
Határozati javaslatom az alábbi: Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
ÁROP 2.2.22. számú, Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak elnevezésű
programon belül támogatja Méhes Lajosné polgármester önkormányzati szaktanácsadói
képzésben történő részvételi szándékát.
A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a polgármester legyen felkészült a
településfejlesztési feladatok megoldásában, valamint a képzés révén további lehetőségek, új
ötletek, jó tapasztalatok birtokába kerüljön, amit a későbbiekben a település javára fordíthat.
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Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Dr. Gubik Zoltán alpolgármester Határidő: azonnal
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
104/2013. (XI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁROP 2.2.22. számú, Képzés a
konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak elnevezésű programon belül támogatja
Méhes Lajosné polgármester önkormányzati szaktanácsadói képzésben történő részvételi
szándékát.
A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a polgármester legyen felkészült a
településfejlesztési feladatok megoldásában, valamint a képzés révén további lehetőségek, új
ötletek, jó tapasztalatok birtokába kerüljön, amit a későbbiekben a település javára fordíthat.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Dr. Gubik Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal
g.) Civil szervezetek, egyesületek természetbeni támogatása
Méhes Lajosné polgármester:
Szeretném, hogy ha a képviselő-testület hozna egy határozatot, hogy az önkormányzati
kertben megtermelt zöldségek 10 %-át a civil szervezetek, egyesületeknek természetbeni
támogatásként átadja. Volt például a lecsó fesztivál, az idősek napja, ahol az önkormányzati
kertben megtermelt zöldségek kerültek felhasználásra. Határozati javaslatom az alábbi: Alap
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezeteket és egyesületeket az
önkormányzati kertben megtermelt gyümölcs- és zöldségfélék 10%-ának térítésmentes
átadásával támogatja. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. Felelős:
Méhes Lajosné polgármester, Határidő: azonnal.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
105/2013. (XI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezeteket és
egyesületeket az önkormányzati kertben megtermelt gyümölcs- és zöldségfélék 10%-ának
térítésmentes átadásával támogatja. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással
szavazzon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
h.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 8/2011. (V. 2.) rendelet 9. § (1) bekezdése előírja, hogy a képviselő14

testület évente legalább egyszer előre meghirdetett – a munkaterv szerinti – időpontban
közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helyéről, időpontjáról, a tárgyalandó napirendekről
az ülés előtt legalább 15 nappal a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell.
Ez alapján a közmeghallgatás december 12. napon 17 órakor lenne. Határozati javaslatom az
alábbi: Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013 évi közmeghallgatás
időpontjának 2013. december 12-ét jelöli meg.
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata
106/2013. (XI. 14.) számú határozata
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013 évi közmeghallgatás
időpontjának 2013. december 12-ét jelöli meg.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
Méhes Lajosné polgármester:
- A mindenki karácsonya december 19-én kerül megrendezésre, hasonló műsorokkal, mint az
elmúlt években volt.
- A fűtés az orvosoknál jól működik.
- A téli közfoglalkoztatás keretében már 20 főt, december elsejétől pedig még 5 főt fogunk
foglalkoztatni. Mind a 25 főt beiskoláztatunk. Bio- és zöldhulladék kezelésre 3 fő, zöldséggyümölcs feldolgozóra 2 fő, pénzügyi ügyintézőre 2 fő, asztalos ipari munkásra 2 fő, textiltermék összeállítóra 2 fő, mezőgazdasági munkásra 2 fő, ECDL, 1 fő, kulturális
rendezvényszervezőre 2 fő, alapkompetenciára 10 fő fog az iskolába járni.
A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.24 órakor bezárta.

K. m. f.
Méhes Lajosné
polgármester

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

Zuppon Andrea
jegyzőkönyv hitelesítő

Suplicz Attila
jegyzőkönyv hitelesítő
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