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Napirendi pontok 

1. Határozati javaslat Alap Község Településrendezési tervéről, valamint rendelet-

tervezet a Alap község Képviselő-testületének „Alap Építési Szabályzata (ÁÉSZ) és 

Szabályozási Tervének megállapításáról” szóló 19/2006. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

2. Rendelet tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

3. Rendelet tervezet a szociális ellátásokról 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

4. Beszámoló az adóztatásról 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

5. Beszámoló az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

6. Tájékoztatás a környezet állapotáról 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

7. Határozati javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervére 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

8.   Fejérvíz Zrt. beszámoló Alap Község vízmű üzemeltetéséről 

 Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

9. Rendelettervezet a temetőkről 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

10. Egyebek, bejelentések 

 

 

 

 

 

A 2013. december 12-i Képviselő-testületi ülésen alkotott rendeletek 

Száma Címe 

11/2013.(XII. 18.)  Alap Építési szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 19/2006. 

(XII. 15.) sz. rendelet módosításáról 

12/2013.(XII. 18.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

13/2013.(XII. 18.) a szociális ellátásokról 

14/2013.(XII. 18.) a temetőkről és a temetkezés rendjéről 

 

 

A 2013. december 12-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatok 

Száma Címe 

107/2013.(XII.12.) Alap Község Településszerkezeti Tervét 

108/2013.(XII.12.) 2013. évi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása 

109/2013.(XII.12.) Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása 

110/2013.(XII.12.) Alap település környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadása 

111/2013.(XII.12.) 2014. évi munkaterv elfogadása 

112/2013.(XII.12.) FEJÉRVÍZ Zrt 2012. október 01. - 2013. december 10. közötti időszakra 

vonatkozó beszámoló elfogadása 

113/2013.(XII.12.) FEJÉRVÍZ Zrt. 2014. évi fejlesztési javaslata 

114/2013.(XII.12.) Rendező mérleg készítéséhez tulajdonosi döntés meghozatala 

 



3 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 12-én 17.30 

órai kezdettel tartott soron következő nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme, Alap, Dózsa György utca 31. 

 

Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester 

   Bölcskei Jenőné települési képviselő  

   dr. Gubik Zoltán alpolgármester 

   Suplicz Attila  települési képviselő 

   Zuppon Andrea települési képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelenlévő:  Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

     Medgyesi László FEJÉRVÍT Zrt képviselője 

     Dr. Fodor István  

 

Igazoltan távol: Erős Gábor  települési képviselő 

   Salamon Lajos 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 Bölcskei 

Jenőné települési képviselőt és dr. Gubik Zoltán alpolgármester válassza meg.  

Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a testületi ülésről 

készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének egyhangúan 5 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 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsannát 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 – Csalovszkiné Mezei Zsuzsannát elfogadta. 

 

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az ülés napirendjébe a 8. pontként a „FEJÉRVÍZ Zrt. 

beszámoló Alap Község vízmű üzemeltetéséről Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 9. 

pontként „Rendelettervezet a temetőkről Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester vegyük 

fel. Így a 10. napirendi pont lesz az egyebek, bejelentések tárgykör.  

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1. Határozati javaslat Alap Község Településrendezési tervéről, valamint rendelet-

tervezet a Alap község Képviselő-testületének „Alap Építési Szabályzata (ÁÉSZ) és 



4 

 

Szabályozási Tervének megállapításáról” szóló 19/2006. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

2. Rendelet tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

3. Rendelet tervezet a szociális ellátásokról 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

4. Beszámoló az adóztatásról 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

5. Beszámoló az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

6. Tájékoztatás a környezet állapotáról 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

7. Határozati javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervére 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

8.   Fejérvíz Zrt. beszámoló Alap Község vízmű üzemeltetéséről 

 Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

9 Rendelettervezet a temetőkről 

Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

10. Egyebek, bejelentések 

 

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános testületi 

ülés napirendi pontjait egyhangúan 5 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – 

testületi ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta az alábbiak szerint: 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 

 

1. HATÁROZATI JAVASLAT ALAP KÖZSÉG 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉRŐL, VALAMINT RENDELET-

TERVEZET A ALAP KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

„ALAP ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (ÁÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI 

TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL” SZÓLÓ 19/2006. (XII. 15.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Az előterjesztést a képviselők megkapták. Elérkeztünk annak a több éves munkának a végére, 

mely a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítására irányult. 

A megbízott cég elkészítette az új igényeknek megfelelő településszerkezeti tervet és a helyi 

építési szabályzatról szóló rendelet módosítását, valamint a térképi rajzokat. 

Lefolytattuk a többszöri egyeztetéseket, tárgyalásokat, és a megyei főépítész támogató záró 

véleménye is rendelkezésre áll, melyet az előterjesztéshez csatolva megküldtünk. 

Kérem, hogy a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjenek. Köszöntöm körünkben dr. Fodor Istvánt. Felkérem, hogy szóban kívánja-e 

kiegészíteni az elhangzottakat?  
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Dr. Fodor István:  

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Köszönetemet fejezem ki, hogy a rendezési terv 

elkészítéséhez pozitívín álltak hozzá, segítették véghezvinni. A jelenlegi a jogszabályoknak 

megfelel.  

 

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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2013. (XII. 12.) számú határozata 

 

1. Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi mellékletek szerint jóváhagyja 

Alap Község Településszerkezeti Tervét. 

2. A határozat 

● 1. melléklete Alap Község Településszerkezeti Terve 

● 2. melléklete Alap Község településszerkezeti tervi leírása 

3. A határozat 2013. december 12. napján lép hatályba. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

Határidő: azonnal 

 

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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

Alap Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 

19/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

Dr. Fodor István megköszönve a részvételt az üléstermet elhagyta. 

 

2. RENDELET TERVEZET A TELEPÜLÉSI SZILÁRD 

HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI 

HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

Az előterjesztést a képviselők megkapták. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 

törvény (a továbbiakban: Hgt.), a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet, 

valamint a 2013. év január 1- től hatályos a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
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továbbiakban: Ht.) rendelkezéseire tekintettel új rendeletet kell alkotni a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati 

rendeletet a csatolt rendelettervezet szerint megalkotni szíveskedjenek. 

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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

 

A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 

 

 

3. RENDELET TERVEZET A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

A képviselők a napirendi pont keretében az előterjesztést megkapták. Kérem a jegyző 

asszonyt esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg. 

 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző:  

A települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éig kell megalkotnia az 

önkormányzati segély szabályozását tartalmazó rendeletét. 

A javaslatban az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó önkormányzati 

szabályozás továbbra is kiemelten kezeli a megélhetést nehezítő élethelyzetben levőket (az 

egyedül élőket, a tartós beteg vagy fogyatékos személyt ellátó családokat és a gyermeküket 

egyedül nevelő szülőket) és a temetéséről gondoskodó személyeket. Az eljárási szabályok 

meghatározása során a képviselő–testület, helyett a hatáskört a polgármesterre javasolom 

átruházni. A fellebbezések elbírálására a képviselő–testület lesz jogosult. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a rendelet-

tervezetet fogadja el. 

 

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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 

 

A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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4. BESZÁMOLÓ AZ ADÓZTATÁSRÓL 
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

A képviselők a napirendi pont keretében az előterjesztést megkapták. Kérem a jegyző 

Asszonyt esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg. 

 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző:  

„A helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről” szóló 1991. évi XX. Törvény 138.§ (3) 

bekezdés g) pontja előírja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző 

beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. 

Ennek a feladatnak eleget téve terjesztem a képviselő-testület elé az adóztatási tevékenységről 

szóló beszámolót. 

A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletünk tartalmaz rendelkezéseket az 

adókötelezettségről, az adó alanyáról, az adó alapjáról és az adó mértékéről. 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Kérdezem a képviselőket van-e esetleg kérdés, hozzászólás? Mivel nincs, kérem, hogy aki 

egyetért a kiküldött határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze. 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2013. (XII. 12.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi adóztatásról szóló beszámolót 

megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja. 

 

Felelős: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

5. BESZÁMOLÓ AZ ALAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

A képviselők a napirendi pont keretében az előterjesztést megkapták. Kérem a jegyző 

Asszonyt esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg. Ezúton köszönetemet fejezem ki az 

odaadó munkájáért, a három hivatal irányításáért.   

 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző:   

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 81.§ (3) 

bekezdésének f) pontja előírja, hogy a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a 

hivatal tevékenységéről. 

Ennek a feladatnak eleget téve terjesztem a képviselő-testület elé a hivatal tevékenységről 

szóló beszámolót. A három hivatalnál mindenki csinálja a maga munkáját, senkit nem kell 
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noszogatni. Szakmailag semmilyen probléma nincs. Alapon sokkal több munka van a 

társulások közös hivatalok miatt, mint a másik két hivatalnál.  

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Kérdezem a képviselőket van-e esetleg kérdés, hozzászólás? Mivel nincs, kérem, hogy aki 

egyetért a kiküldött határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze. 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2013. (XII. 12.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt 

tartalom szerint elfogadja. 

 

Felelős: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

6. TÁJÉKOZTATÁS A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁRÓL 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

A képviselők a napirendi pont keretében az előterjesztést megkapták. „A környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja, 

valamint az 51.§ (3) bekezdése előírja, hogy „A települési önkormányzat (Budapesten a 

Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet 

állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer 

tájékoztatja a lakosságot”, valamint „A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a 

települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.” 

Ennek a feladatnak eleget téve terjesztem a képviselő-testület elé a település környezeti 

állapotáról szóló tájékoztatót. 

 

Suplicz Attila képviselő:  

Az elmúlt és az idei évben is az utak mentén az illegális hulladék 90 %-át felszámoltuk a 

START munka folyamán. Jó lenne, ha nem raknának le több szemetet.  

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Kérdezem a képviselőket van-e esetleg kérdés, hozzászólás? Mivel nincs, kérem, hogy aki 

egyetért a kiküldött határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze. 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2013. (XII. 12.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település környezeti állapotáról szóló 

tájékoztatót, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja. 
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Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7. HATÁROZATI JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI 

MUNKATERVÉRE 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

Méhes Lajosné polgármester: 

A képviselők a napirendi pont keretében az előterjesztést megkapták. Alap Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének „az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatáról” szóló 8/2011. (V.2.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Szmsz) 

10.§-a előírja, hogy a képviselő-testület üléseit éves munkaterv alapján tartja. A munkatervi 

javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

A munkaterv előkészítése, a benyújtott javaslat összeállítása az Szmsz-ben szabályozott 

módon történt. 

Kérem, a munkatervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Kérdezem a képviselőket van-e esetleg kérdés, hozzászólás? Mivel nincs, kérem, hogy aki 

egyetért a kiküldött határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze. 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2013. (XII. 12.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkatervét megtárgyalta, és azt 

az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint elfogadja. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8. FEJÉRVÍZ ZRT. BESZÁMOLÓ ALAP KÖZSÉG VÍZMŰ 

ÜZEMELTETÉSÉRŐL 
 Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Összefoglaló tájékoztatót kaptunk a vízmű üzemeltetésével kapcsolatban. Összefoglaló Alap 

község vízmű üzemeltetéséről a 2012. október 01. - 2013. december 10. közötti időszakra 

vonatkozóan. 

A FEJÉRVÍZ Zrt. Alap község vízművét 2012. október 01-től kezdődően üzemelteti.  

Felkérem Medgyesi Lászlót szóban tájékoztassa a képviselő-testületet a vízmű 

üzemeltetésével kapcsolatban. 

 

Medgyesi László FEJÉRVÍZ Zrt munkatársa:  

Vízmű épülete és véd terület: 
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Az épületen elvégeztük a szükséges karbantartásokat, a belső helyiségeket festettük, 

mázoltuk. A törött ablaküvegeket cseréltük. Az irodába új bútorok kerültek. Az önkormányzat 

segítségével, az épület takarítását a közfoglalkoztatottak elvégezték. Az épületben található 

áramfejlesztő karbantartása, javítása megtörtént, melyhez szakcéggel kötöttünk karbantartási 

szerződést. Az épület távfelügyeletére szerződést kötöttünk a Légió 2000 Kft-vei. Az 

épületben és a véd területen rovar-, és rágcsálóirtást végeztünk. Az előző üzemeltető nem adta 

át részünkre a biztonságtechnikai (érintésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem) 

felülvizsgálatokról szóló jegyzőkönyveket, így azokat elvégeztettük. A felülvizsgálatok során 

feltárt hiányosságokat megszüntettük. A kémény műszaki felülvizsgálatát elvégeztettük, 

melynek során kiderült, hogy a béléscsövet cserélni kell. A cserével kapcsolatosan szakcéget 

kerestünk. 2013. december végéig ígérték a javítás elvégzését. Az épületben, illetve az 

épületen kívüli, az előírásoknak megfelelő táblákat kihelyeztük. Az épületen külső 

mázolásokat elvégeztük. Az épület melletti járdát javítottuk. A véd területen az ajtó és a kapu 

javítása, mázolása, valamint a kerítés javítása is megtörtént. 

Kutak: 

A kutak szekrényéinek külső-belső, valamint a kutak szerelvényeinek mázolása megtörtént. A 

kutak vízmérőit kicseréltük, új nyomásmérőket szereltünk fel, illetve a visszacsapó szelepeket 

is kicseréltük. 

Medencék: 

A medencék mosását 2013. május 3-án, valamint 2013. november 25-én végeztük el. A 

kitermelt víz magas vas-, és mangántartalma miatt a 2014 tavaszára tervezett mosást speciális, 

a kiülepedett vas-, és mangáncsapadékot eltávolító vegyszerrel tervezzük elvégezni. A 

medencéknél külső festést, mázolást végeztünk, valamint a lapos tető szigetelésének javítását 

is. 

Vízbekötések: 

A településen a vízbekötések száma: 734 db. 2012. október 01-től 69 db új vízbekötés létesült. 

Letétbe helyezett vízmérők száma: 19 db. Kiszerelt vízmérők száma: 3 db. Szűkített 

bekötések száma: 8 db. 

2013-ban elvégzett TMK vízmérőcserék száma: 485 db. 2013-ban aknás javítások száma: 30 

db. 

Az üzemeltetés átvételét követően, saját jogú tartozás miatt, nem kellett a bekötővezeték 

korlátozásáról intézkednünk. 

Vízhálózat: 

Vízhálózat hossza: 21,826 km. 

A vízhálózat 2012. október 01. követően csőtörés nem volt. A hálózatöblítéseket a tűzcsapok 

ellenőrzésével együtt végeztük. 

Tűzcsapok: 

Tűzcsapok száma: 84 db 

A tűzcsapok típusát illetően 83 db föld feletti, míg 1 db földalatti. 

A településen található tűzcsapokat a rendszer átvételét követően az előírásoknak megfelelően 

mázoltuk. 

2012 októberében a tűzcsapok ellenőrzését a hálózatöblítéssel elvégeztük, a tűzcsapokon 

szükséges javítások megtörténtek. Minden tűzcsap megfelelően működik. 

A 2013. évben hálózatöblítést és tűzcsapellenőrzést több alkalommal végeztünk: 

Mindezen alkalmak kiegészülnek a szivacsos csőtisztítás időpontjaival, hiszen minden 

szivacsos csőtisztítás alkalmával a tűzcsapok öblítését is elvégeztük. 

2012. október 01. óta 2 db új tűzcsapot építettünk be a vízhálózatra 

Fő utca - Kossuth utca kereszteződésében 1 db föld feletti tűzcsap, míg a Honvéd utca végére 

1 db földalatti tűzcsap került beépítésre. A két új tűzcsap beépítésére elsősorban technológiai 

okokból volt szükséges. A tűzcsapok körül található betonból készült gallérok javítása, cseréje 
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megtörtént. Az önkormányzattal együttműködve, áthelyezésre kerültek azok a tűzcsapok 

(2db), melyek a vízelvezető árkok kiképzése miatt nem megfelelő földtakarással bírtak. 

A tűzcsapok megfelelő karbantartással üzemeltetésre alkalmasak, jó állapotúak. 

Tolózárak: 

A vízhálózaton található tolózárakat az üzemeltetés átvételét követően, mivel jelentős részük 

az utak szelvényében található, feltöltésre, aszfaltozásra kerültek, meg kellett keresünk. A 

tolózárszekrények megemelését, betonozását elvégeztük. A jövőben az önkormányzat 

részéről, az üzemeltetés megfelelő színvonalának megtartása érdekében, fokozottabb 

figyelmet kell fordítani az utak felújításánál a tolózárszekrényekre. 

Új tolózár beépítésére került sor a Honvéd utca - Nap utca kereszteződősébe, a szivacsos 

csőtisztítás előkészítésének részeként. 

A Honvéd utca - Petőfi utca kereszteződésénél található 0150-es tolózárat, mely a 

vezetékhálózat építését követően megsérült, kicseréltük. 

A Fő utca - Kossuth utca kereszteződősénél lévő tolózárak (3 db) javítására volt szükség, 

melyhez az út burkolatát is meg kellett bontani. A helyreállítás megtörtént. A Fő utca - 

Vörösmarty utca kereszteződésében található 3 db tolózár közül az egyik (Fő utca, Sárbogárd 

felé záró) 0100-as tolózár működőképes, de a közeljövőben cseréje szükséges. Hasonlóan 

működőképes még, de cserére szorul a Béke utca - Ady utca kereszteződősében található 

(Ady utcát záró) 080-as tolózár. 

Új tolózárak beépítésére, a szivacsos csőtisztítás teljes körű elvégzéséhez, szükséges lesz a Fő 

utca - Hunyadi utca kereszteződősébe, valamint a Fő utca - Arany János utca 

kereszteződősébe. 

Szivacsos csőtisztítás: 

Az önkormányzat finanszírozásában elkészült a Szent Imre téren, a szivacsos csőtisztítás 

lebonyolításához szükséges indító akna. Ezen aknában kiépítettünk, egy úgynevezett beadási 

pontot, mely a tisztításra használt szivacslövedék vízhálózatba történő behelyezésére szolgál. 

A tisztítást két ütemben végeztük. 

I. ütem: 2013.08.21. 2013.08.22. 2013.08.27. 2013.08.28. 2013.08.29. 2013.09.03. 

2013.09.04. 

Tisztított vezetékhossz: 25,958 km. 

II. ütem: 2013.11.26. 2013.11.27. 2013.11.28. 2013.12.03. 2013.12.04. 

Tisztított vezetékhossz: 32,749 km. 

Az első tisztítás során szerzett tapasztalatok alapján, a második ütemre a hálózat sajátosságait 

figyelembe véve változtattunk az alkalmazott módszeren, ennek megfelelően 

gördülékenyebben tudtunk haladni. 

Már az első ütem alapján azt tapasztaltuk, hogy jelentős a hálózatba lerakódott vas-, 

mangáncsapadék és szükséges lesz másodszori tisztításra is. 

A második ütembe, az első ütemben már tisztított szakaszok, ismételten tisztításra kerültek, 

valamint az addig még nem tisztított, de tisztítható vezetékszakaszokat is szivacsoztuk. A 

tisztítás során egyik ütemmel sem érintett szakaszok: (mellékelten térképen jelölve) Hunyadi 

J. utca, Petőfi S. utca a Fő utcától keletre, Rákóczi F. utca a vízműtől keletre, Arany J. utca az 

utca közepén lévő tűzcsaptól a Kossuth L. utcáig. Vízminőség és víztermelés: a két kút 

vízminősége nem egyforma, ezért a jobb minőségű vizet adó (kevesebb ammóniát tartalmazó) 

II. sz. kút üzemel folyamatosan. A másik, I. sz. kút, minimum napi 1 órát, illetve amennyiben 

a II. kút termelése nem elegendő rásegítésként van üzemeltetve. 

A kiadott víz tekintetében az alábbi paramétereket mértük: 

Határértékek        Mért eredmények 

Kémiai paraméterek 

Nitrit 0,5 mg/l 0-0,05 mg/l 

Nitrát 50 mg/l 0-0,8 mg/l 
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Fluorid 1,5 mg/l nincs adat mg/l 

Arzén 10ug/l <2 ug/1 

Indikátor paraméterek   

Szulfát 250 mg/l 25-32 mg/l 

pH érték > 6,5 < 9,5 7,5-7,7 

Vezetőképesség 2500 uS/cm 680-750 uS/cm 

Vas 0,2 mg/l 0,2-0,4 mg/l 

Mangán 0,05 mg/l 0,03-0,05 mg/l 

Ammónium 0,5 mg/l 0,1-0,2 mg/l 

Klorid 250 mg/1 11,0-12,0 mg/l 

Nátrium 200 mg/l 50 mg/l 

Kalcium nincs külön meghatározva 36-68 mg/l 

Magnézium nincs külön meghatározva 22-42 mg/l 

Összes keménység > 5 < 35 nk° 19,5-20,5 nk° 

KOIps (permanganát index) 5 mg/l 02 0,28-0,3 mg/l O 

Az üzemeltetés során egyetlen alaklommal sem volt tapasztalható a hálózaton nitrit határérték 

túllépés. A kutak üzemeltetése optimálisnak tekinthető. 

A termelt vízmennyiségben jelentős növekedés tapasztalható, mely javarészt a szivacsos 

csőtisztítás során elhasznált vízmennyiségnek, illetve a gyakoribb hálózatöblítésnek és 

tűzcsapellenőrzésnek köszönhető. 

A számlázott vízmennyiség átlagosan 120 m3/nap. 

Kérdezem a képviselőket van-e esetleg kérdés, hozzászólás? Mivel nincs, ismertetném a 

határozati javaslatomat: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fejrvíz Zrt 2012. 

október 01. - 2013. december 10. közötti időszakra vonatkozó beszámolót elfogadja. Felelős: 

Méhes Lajosné polgármester Határidő: azonnal 

 

Kérem, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfeltartással jelezze. 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2013. (XII. 12.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fejrvíz Zrt 2012. október 01. - 2013. 

december 10. közötti időszakra vonatkozó beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Határidő: azonnal 
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9. RENDELET-TERVEZET A TEMETŐKRŐL 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

A Törvény módosítás egyik fontos eleme a szociális temetés bevezetésének intézménye, mely 

2014. január 1. napjától lép hatályba az alábbiak szerint. 

A szociális temetést az eltemettetésre kötelezett írásbeli kérelem formájában igényelheti az 

elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattól.  

A köztemető fenntartója jogszabályban meghatározott esetben a köztemetőben a koporsós 

temetések számára szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet 

jelöl ki. Szociális parcellában, szociális temetkezési helyen kizárólag szociális temetés 

végezhető. 

Amennyiben szociális temetés keretében hamvasztásos temetésre kerül sor, a holttest 

hamvasztásának költségét az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat viseli. 

Szociális temetés igénybevételekor a holttest köztemetőben történő tárolásának és hűtésének 

költségét a köztemető fenntartója viseli. 

A köztemetőben a köztemető fenntartója a szociális temetés céljára koporsós temetések 

esetére külön parcellát, urnás temetések esetére külön temetkezési helyet jelöl ki. 

A szociális temetéshez szükséges koporsó, urna, sírjel előállításáról és a temetés helyszínére 

történő szállításáról az állam a büntetés-végrehajtási szervezet útján gondoskodik. 

A szociális temetést az igény bejelentését követő 7 napon belül le kell bonyolítani, mely az 

eltemettető választása szerint koporsós vagy hamvasztásos temetés lehet. 

Fentiek alapján látható, hogy a szociális temetés intézményének szabályai magasabb szintű 

jogszabályok által elég részletesen meghatározottak. Az Önkormányzatnak helyi rendeletében 

kell kijelölni egy, a tulajdonában álló köztemetőt, azon belül pedig egy külön parcellát, ahol 

szociális temetés keretében a koporsós és az urnás temetések történnek. Továbbá meg kell 

határozni, hogy a települési önkormányzat részére előírt szociális temetés lebonyolításával 

kapcsolatos tevékenységek elvégzését a hivatal szervezetén belül vagy egy külön 

szolgáltatóval kívánja megoldani. 

Szociális temetések esetében Alap közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú 

egyetlen köztemetőt javasoljuk kijelölni. A temetőn belül a koporsós temetések számára 

szociális parcellának a IX. parcella 1. sorát, az urnás temetések számára szociális temetkezési 

helynek a IX. parcella 2. sorát javasoljuk kijelölni.  

A települési önkormányzat részére előírt szociális temetés lebonyolításával kapcsolatos 

tevékenységek elvégzésével Albert Tibor (7013 Cece, Árpád u. 4.) javaslom megbízni.  

Az előterjesztéshez mellékelt rendelet tervezet a temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2001. 

(II. 22.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza a szociális temetés fenti 

szabályozását tartalmazó kiegészítéssel. Továbbá szabályoztuk a temetőn, temetkezési 

emlékhelyen kívüli urna elhelyezésről történő közszolgáltatói nyilvántartás vezetését. 

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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezés rendjéről 

 

A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
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10. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
 

a.) FEJÉRVÍZ Zrt. 2014. évi fejlesztési javaslata 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

Felolvasom a FEJÉRVÍZ Zrt. 2014. évi fejlesztési javaslatát, ami a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. Javaslom, hogy a döntést majd csak a következő évi költségvetés elkészítésekor 

tárgyalja a testület, mert majd akkor lesz látható, hogy milyen forrást tud biztosítani az 

önkormányzat a vízhálózat fejlesztésére. Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi 

ponthoz. Mivel hozzászólás nincs, így ismertetném a határozati javaslatomat: Alap Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. 2014. évi fejlesztési terveiről szóló döntését 

a 2014. évi költségvetésének összeállításakor hozza meg. Határidő: 2014. február 15, Felelős: 

Méhes Lajosné polgármester. 

Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2013. (XII. 12.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. 2014. évi fejlesztési terveiről 

szóló döntését a 2014. évi költségvetésének összeállításakor hozza meg. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Határidő: 2014. február 15. 

 

 

b.) Rendező mérleg készítése 

 

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző: 

A 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének 2014. évi 

megváltozásával kapcsolatosan feladatokat határoz meg. A rendelet szerint rendező mérleget 

kell készíteni 2014. január 1-je fordulónappal. A rendező mérleg elkészítéséhez jelenleg a 

legfontosabb megelőző feladat a teljes körű leltár. A leltár során feltárt eltéréseket 2013. 

december 31-ig a főkönyvi könyvelésben is rendezni kell. A mérlegben szerepelnek olyan 

követelések, melyekről látni lehet, hogy soha nem fognak teljesülni, mert olyanokkal szemben 

áll fenn, akik már elhunytak, vagy olyan helyzetben vannak, hogy a behajtás nem vezetne 

eredményre. Javaslom, hogy a ezek a követelések kerüljenek kivezetésre a mérlegből, 

melyhez azonban tulajdonosi jogkörben eljárva képviselő-testületi döntés szükséges. A 

kivezetésre kerülő összeg összesen 666.900 Ft. 

 

 

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2013. (XII. 12.) számú határozata 

 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete „az államháztartás számvitelének 2014. évi 

megváltozásával kapcsolatos feladatokról” szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendeletben kapott 
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felhatalmazás alapján a rendező mérleg elkészítéséhez szükséges leltár felvételéhez 

tulajdonosi jogkörében eljárva dönt arról, hogy 666.900 Ft behajthatatlan követelés a 

mérlegből kivezetésre kerüljön. 

 

Felelős: Méhes Lajosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

c.) ünnepségi beszámoló 

 

Méhes Lajosné polgármester:  

December 19.-én a Millenáris Parkban 17 órai kezdettel megrendezésre kerül a falukarácsony. 

Ünnepi köszöntő után 2013 év eseményei képekben, az Arany László Általános Iskola 

tanulóinak Betlehemes játéka, Trióda zenekar karácsonyi műsora. A helyszínen meleg tea, 

forralt bor, zsíros kenyér, sütemények. Mindenkit szeretettel várunk. 

 

 

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.20 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

          Méhes Lajosné                                                 Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna 

polgármester                            jegyző 

 

 

 

Bölcskei Jenőné      dr. Gubik Zoltán 

      jegyzőkönyv hitelesítő                                                           jegyzőkönyv hitelesítő 


