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Napirendi pontok
1. Határozati javaslat az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetésének elfogadásáról
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
2. Határozati javaslat az önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról a
költségvetési évet követő három évre
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
3. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
4. Rendelet-tervezet a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
5. Határozati javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 13/2014.(XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. függelékének
módosításáról
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
6. Határozati javaslat a polgármester éves cafetéria juttatása 2016. évi
keretösszegének megállapításáról
Előterjesztő: Suplicz Attila alpolgármester
7. Határozati javaslat Alap Község Polgármestere előző évi ki nem vett
szabadságának megállapításáról és a 2016. évi szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
8. Egyebek, bejelentések
A 2016. február 12-i Képviselő-testületi ülésen alkotott rendeletek
Száma
Címe
1/2016. (II. 15.)
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2/2016. (II. 15.)
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
A 2016. február 12-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatok
Száma:
Címe:
1/2016.(II. 12.)
jegyzőkönyv-hitelesítők és a napirendi pontok elfogadásáról
2/2016.(II. 12.)
az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
elfogadásáról
3/2016.(II. 12.)
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározásáról a költségvetési évet
követő három évre
4/2016.(II. 12.)
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
13/2014.(XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. függelékének módosításáról
5/2016.(II. 12.)
bejelentés személyes érintettségről
6/2016.(II. 12.)
a polgármester éves cafetéria juttatása 2016. évi keretösszegének
megállapításáról
7/2016.(II. 12.)
Alap Község Polgármestere előző évi ki nem vett szabadságának
megállapításáról és a 2016. évi szabadságának ütemezéséről
8/2016.(II. 12.)
államháztartáson kívüli forrás átadásáról - Nyolcadik osztályosok anyagi
támogatása
9/2016.(II. 12.)
Képviselői vagyonnyilatkozatok leadásának ellenőrzéséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 12-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
Suplicz Attila
Baloghné Gyökér Szilvia
Bölcskei Jenőné
dr. Gubik Zoltán
Salamon Lajos
Zuppon Andrea

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Tanácskozási joggal jelenlévő:

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna

jegyző

Méhes Lajosné polgármester:

Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő
nyilvános ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a
Képviselő-testület 7 tagja jelen van, az ülést megnyitom.
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül a Képviselő-testület Zuppon
Andrea települési képviselőt és Salamon Lajos települési képviselőt válassza meg. Javasolom
a Képviselő-testületnek, hogy a nyilvános testületi ülés napirendi pontját a meghívóval azonos
tartalom szerint fogadja el. Kérem, aki fenti javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (II. 12) határozata
a jegyzőkönyv-hitelesítők és a napirendi pontok elfogadásáról
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 12-i üléséről készítendő
jegyzőkönyvének hitelesítésére Zuppon Andrea települési képviselőt és Salamon Lajos
települési képviselőt választja meg.
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a soros nyilvános testületi ülés napirendi
pontjait az ülés meghívójában feltüntetettek szerint elfogadja.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
Méhes Lajosné polgármester:
Felkérem Kisariné Lukács Györgyi köztisztviselőt a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv
vezetőjének.
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. HATÁROZATI JAVASLAT AZ ALAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
A képviselők az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
elfogadásáról szóló előterjesztést megkapták. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására és működtetésére kötött megállapodás tartalmára figyelemmel az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:
A Megállapodás 16. pontja alapján: A közös önkormányzati hivatalnak – mint költségvetési
szervnek – a költségvetése a közös önkormányzati hivatal székhelye – esetünkben Alap
Község Önkormányzata – költségvetésében szerepel. A Képviselő-testületek a közös
önkormányzati hivatal költségvetéséről külön ülésen, ugyanazon előterjesztés alapján,
határozat formájában döntenek. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének
összeállítása során alábbi főbb szempontok kerültek figyelembe vételre:
Bevételek esetében:
 a a Közös Önkormányzati Hivatal bevétele az évi állami támogatás összege az
önkormányzati hivatal működésének támogatására,
 a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó települések hozzájárulásainak összege a
köztisztviselők személyi jellegű kiadásaihoz történő, a jegyző személyi és dologi
kiadásaihoz történő hozzájárulást, valamint a dologi kiadásokhoz történő hozzájárulást
jelenti,
 az állami normatíva erre a feladatra a 2016. évben jelentősen nem változik,
összegszerűségében az előző évihez képest azonos szintű.
Kiadások esetében:
 a személyi kiadások előirányzatainak tervezése során a köztisztviselők illetményalapja
nem módosult; ugyanakkor a közös önkormányzati hivatal költségvetésének
összeállítása során figyelemmel voltunk a közös önkormányzati hivatalon belüli
munkakör átszervezésre, személyi változásokra (az Alsószentiváni kirendeltségen
2016. március hónaptól 2 fő látja el a feladatokat az eddigi 3 fő helyett, egyelőre
létszámcsökkentés nélkül),
 azon céllal, hogy teljesen áttekinthető legyen, a kiadások közül különállóan került
kimutatásra a jegyző kiadása,
 a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében változás nem történt,
 az előterjesztett költségvetésben külön szerepelnek Alap, Alsószentiván és
Sárszentágota községek köztisztviselőinek kiadásai.
A napirendi pontot az Ügyrendi, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta. Felkérem, a Bizottság Elnökét ismertesse döntésüket.
Salamon Lajos az Ügyrendi, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság
elnöke:
Az Ügyrendi, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló napirendi pontot
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Ha kérdés nincsen, kérem, hogy
aki a határozati javaslat tartalmával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II. 12.) határozata
az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadásáról
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2016. évi költségvetésére irányuló
előterjesztés tartalmát.
Az előterjesztést elfogadva a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről az
alábbi döntést hozta:
I.

A Képviselő-testület a Hivatal költségvetését 56.746.000 forint bevételi és
56.746.000 forint kiadási előirányzattal elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi juttatás előirányzatot 36.672.000 forinttal, a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot
9.656.000 forinttal, dologi kiadás előirányzatot 10.418.000 forinttal jóváhagyja.
A Hivatal 2016. évi létszámkeretét a határozat 1. melléklete, működési és
felhalmozási bevételit a határozat 2. melléklete, működési és felhalmozási
kiadásait a határozat 3. melléklete, a Hivatal működési támogatásának társult
önkormányzatok közötti felosztását a határozat 4. melléklete tartalmazza.

II.

A Hivatal 2016. évi költségvetése beruházási és felújítási kiadásokat nem
tartalmaz. A 2016. évi költségvetésében általános és céltartalék előirányzat nem
kerül megjelenítésre. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projekt megvalósítását, valamint ilyen projektekhez
történő hozzájárulást a nem tervez. A Hivatalnak többéves kihatással járó
feladatai a költségvetés készítésének időpontjában nincsenek.

III.

A Hivatal költségvetése a székhelye szerinti önkormányzat, azaz Alap Község
Önkormányzatának költségvetésében szerepel.

IV.

A Képviselő-testület felhatalmazza Alap Község polgármesterét és a jegyzőt,
hogy a Hivatal költségvetésének Alap Község Önkormányzat költségvetésében
történő
megjelenítéséről
rendelettervezet
előkészítésének
formájában
gondoskodjon.

Felelős: Méhes Lajosné polgármester, Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
Határidő: azonnal
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2. HATÁROZATI
JAVASLAT
AZ
ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT
BEVÉTELEINEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL
EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL A
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
Az előterjesztést a képviselők megkapták, amelyben részletesen leírásra került, hogy mi a
jogszabályi alapja annak, hogy erről a testületnek tárgyalnia kell.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. § -a szerint
„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente legkésőbb a
költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a 2011. évi CXCIV.
törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.
§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Alap Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési
kötelezettsége a 2016. évben nincs.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Stabilitási tv. 10. § (4) bekezdése szerint az
önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Amennyiben kérdés, hozzászólás
nincs, kérem, aki az előterjesztésbe foglalt határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (II. 12.) határozata
az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek meghatározásáról a költségvetési évet követő három évre
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján – „Alap Község Önkormányzata saját bevételeinek és
adóságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása a
költségvetési évet követő három évre” tárgyban készített előterjesztést megtárgyalta és
megállapította, hogy az Önkormányzatnak
a.) az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincsen, valamint
b.) saját bevételeinek meghatározása a költségvetési évet követő három évre:
2017. évben 13350 e Ft, 2018. évben 13.320 e Ft, 2019. évben 13.300 Ft.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2016. március 15.

6

3. RENDELET-TERVEZET
AZ
ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

2016.

ÉVI

Méhes Lajosné polgármester:
A képviselők az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megkapták.
Alap Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása tárgyában a következő
javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselők elé:
Alap Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének tervezete tartalmazza az
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
(a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal), valamint a Feladat-ellátási szerződés
alapján Alsószentiván településsel közösen ellátott területi védőnői alapellátási és iskolavédőnői közszolgáltatási kötelező feladatok költségvetésének tervezetét.
A költségvetési rendelet-tervezet az önkormányzat összesített, majd a Közös Önkormányzati
Hivatal tervezett előirányzatait mutatja be. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését
külön elkészült előterjesztésből már megismerhették.
A Feladat-ellátási szerződés alapján Alsószentiván településsel közösen ellátott területi
védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok költségvetése
szakfeladaton épül be az önkormányzat költségvetésébe.
A közös feladatellátással érintett települések képviselő-testületei az előterjesztéseket
megismerték, azok tartalmáról határozattal döntenek. Ezek a költségvetések Alap Község
Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési rendeletbe épülnek be, a
rendelettervezet egy-egy pontját alkotva.
Az elkészült rendelettervezet külön-külön részenként taglalja az önkormányzat, majd a
költségvetési szervek költségvetését, melyhez igazodnak a rendelettervezet mellékletei.
Méhes Lajosné polgármester:
A napirendet az Ügyrendi, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság tárgyalta,
kérem a Bizottság Elnökét, ismertesse döntésüket.
Salamon Lajos az Ügyrendi, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság
elnöke:
Az Ügyrendi, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló napirendi pontot megtárgyalta, elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek:
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Mivel hozzászólás nincs, kérem,
hogy aki az előterjesztett rendelet-tervezettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú 7 igen
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

szavazattal,
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4. RENDELET-TERVEZET
A
ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző

KÖZTISZTVISELŐK

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 Fejér Megyei Kormányhivatal 2015. november 12. napján megtartott jegyzői értekezletén
elhangzott, hogy a köztisztviselők illetménykiegészítéséről évente kell döntenie a képviselőtestületeknek.
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőinek juttatásairól és illetménykiegészítéséről szóló 23/2015. (XII. 4.)
önkormányzati rendeletét megalkotta, azonban szükséges évente külön rendeletben
szabályozni az illetménykiegészítés mértékét, melynek maximális mértéke a „közszolgálati
tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) bekezdése alapján a köztisztviselő
alapilletményének legfeljebb 20%-a lehet.
Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó
Megállapodás 15.4 pontja alapján a rendelet-tervezetet véleményeznie kell a két társult
önkormányzat képviselő-testületének is.
A jelenlegi köztisztviselői illetményalap 38.650,-Ft, amelyet 2008. január 1-jén fogadtak el
(2007. évi CLXIX. 56. §), és az azóta eltelt időszak alatt (8 éve) nem változott. Míg a
közszolgálat valamennyi foglalkoztatási ágazatában legalább terv szintjén életpálya
kidolgozása és illetményrendszer átalakítása (bérrendezés) van folyamatban, a köztisztviselők
számára egyelőre bizonytalan, az új közszolgálati életpálya bevezetése illetve annak az
önkormányzatoknál történő alkalmazásról szóló 1846/2014. (XII.30.) Korm. határozat is a
kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak életpályájára fókuszál.
A rendelet-tervezetben javasolt 10 % mértékű illetménykiegészítés az illetmények hosszú
távú rendezésére és az illetmények reálértékének megőrzésére nem alkalmas, mégis – az
Önkormányzat financiális lehetőségeihez képest – legalább nominálisan szinten tartja.
Ezért javaslom, hogy az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2016.
évre is egységesen, a korábban és jelenleg is biztosított 10% illetménykiegészítés kerüljön
megállapításra.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Ha kérdés nincs, kérem, aki
kiküldött rendelet-tervezettel egyetért, kézfenntartással szavazzon.
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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5. HATÁROZATI JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 13/2014.(XII.
15.)
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
4.
FÜGGELÉKÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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 képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014.(XII. 15.)
önkormányzati rendelet 4. függeléke tartalmazza az önkormányzat szakfeladat rendjét, 2014.
január 1-ét követően megváltozott nevén, a kormányzati funkciókat.
A Magyar Közlöny 209. számában kihirdetésre került a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.)
NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015.(XII. 30.) NGM rendelet.
A Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztálya által elkészített tájékoztatója
tartalmazza a 2016. január 1-jével a kormányzati funkciókban bekövetkezett változásokat,
mely alapján a szükséges módosításokat 2016. március 1-i határidővel meg kell tenni.
Áttekintettük az általunk használt kormányzati funkciókat, és a tájékoztatóban szereplő őj
kormányzati funkciókat, és ennek alapján kívánjuk módosítani a rendelet 4. függelékét, hogy
az megfeleljen a hatályos jogi szabályozásnak.
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Bölcskei Jenőné képviselő:
Mit jelent a „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés”?
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző:
A szünidei étkeztetést jelenti.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Mivel hozzászólás nincs, kérem,
hogy aki az előterjesztett rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (II. 12.) határozata
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
13/2014.(XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. függelékének módosításáról
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014.(XII. 15.)
önkormányzati rendelet 4. függelékének módosítását az előterjesztéshez csatolt 1. melléklet
szerint.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
(A 4. függelék a jegyzőkönyvhöz csatolva. 1. melléklet.)
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6. HATÁROZATI JAVASLAT A POLGÁRMESTER ÉVES CAFETÉRIA
JUTTATÁSA 2016. ÉVI KERETÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Előterjesztő: Suplicz Attila alpolgármester
Suplicz Attila alpolgármester:
2012. március 01-től lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (továbbiakban Kttv.). A Kttv. 151. §-a alapján a köztisztviselők továbbra is
jogosultak cafetéria juttatásra. A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban
határozza meg a juttatás éves összegét, amely keretösszeg az elmúlt években 200.000 Ft-ban
került meghatározásra. A szabályzat rendelkezik továbbá a cafetéria juttatás igénybevételének
részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.
A Kttv. 225/L.§ (1)-(2) bekezdése előírja, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra
megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 151. §-ában foglaltakat. Így a főállású polgármester és
alpolgármester tekintetében a cafetéria mértékéről, a cafetéria juttatás igénybevételének
részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.
A polgármester esetében viszont a munkáltatói jogokat gyakorló Képviselő-testület jogosult a
keretösszeg meghatározására.
A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet az
egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek
megfizetésére is, így ténylegesen a közterhekkel csökkentett összegű (nettó) juttatást veheti
igényben a polgármester.
Fentiekre tekintettel javasolom, hogy a polgármester cafetéria-juttatása megegyező összegben
kerüljön megállapításra a köztisztviselők részére megállapított 200.000 Ft-os mértékkel.
Méhes Lajosné polgármester:
Bejelentem személyes érintettségemet.
Suplicz Attila alpolgármester:
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Méhes Lajosné polgármester asszony is szavazhasson,
kézfelemeléssel jelezze.

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (II. 12.) határozata
bejelentés személyes érintettségről
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete Méhes Lajosné polgármestert a személyét
érintő cafetéria-juttatás éves keretösszegét meghatározásával kapcsolatban a szavazásból nem
zárja ki.
Felelős: Sulicz Attila alpolgármester
Határidő: azonnal

Suplicz Attila alpolgármester:
Kérem, hogy aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (II. 12.) határozata
a polgármester éves cafetéria juttatása 2016. évi keretösszegének megállapításáról
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Méhes Lajosné főállású polgármester
2016. évi cafetéria juttatásának éves keretösszegét – figyelemmel az Alapi Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére megállapított cafetéria-juttatása mértékére –
200.000 forintban állapítja meg, melynek fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetése
terhére biztosítja.
A cafetéria juttatás megállapított éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz
kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
A polgármester a képviselő-testület által a 75/2015.(X. 29.) határozattal elfogadott Cafetéria
juttatási Szabályzatban foglalt eljárási részletszabályok alapján igényelheti a cafetéria
juttatását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
Határidő: folyamatos

7. HATÁROZATI JAVASLAT ALAP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE ELŐZŐ
ÉVI KI NEM VETT SZABADSÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A 2016.
ÉVI SZABADSÁGÁNAK ÜTEMEZÉSÉRŐL
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Méhes Lajosné polgármester:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 2014.
december 12- ei hatállyal beiktatta a Kttv.-be a VII/A. fejezettel a polgármester,
alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket.
Ezen fejezetben rendelkezik többek között a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi
szabályozásról is, melynek értelmében:
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően
veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”
A Kttv. 225/J. § (1) bekezdése értelmében „A képviselő-testület a polgármester
foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával
kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.”
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Erre tekintettel szükséges fenti tárgykörben a Képviselő-testületnek dönteni.
A jegyző által 2015. évre vezetett szabadság nyilvántartás az előterjesztés 1. mellékletét
képezi, a 2016. évre vonatkozó szabadságom ütemezését az előterjesztés 2. melléklete
tartalmazza. Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen jóváhagyni
a 2016. évi szabadság ütemezésemet.
Salamon Lajos képviselő:
A polgármester ki nem vett szabadságát ki lehet-e fizetni?
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző:
Nem lehet a ciklus közben kifizetni polgármesternek szabadságot, csak ha megszűnik a
jogviszonya.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Mivel hozzászólás nincs, kérem,
hogy aki az előterjesztett határozati jacaslatta egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (II. 12.) határozata
Alap Község Polgármestere előző évi ki nem vett szabadságának megállapításáról
és a 2016. évi szabadságának ütemezéséről
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alap Község Polgármestere előző évi ki
nem vett szabadságát és a 2016. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés 1. melléklete
szerint jóváhagyja.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal
(A 2016. évi szabadságának ütemezése a jegyzőkönyvhöz csatolva. 2. melléklet.)

8. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK
a.) Alap Községért Egyesület létrehozása
Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatom a testületet, hogy egy új egyesületet jött létre a településen, az Alap Községért
Egyesület. Már elkészült az alapszabályuk, amiben a feladatuk többek között az
önkormányzati feladatok megvalósításának segítése, különösen a településfejlesztés, a
településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a helyi közutak és közterek, a
köztemető fenntartása, építése, a szennyvízberuházás megvalósításának elősegítése, a
település és a lakosság megóvása az ár- és belvíztől, valamint a közbiztonság növelése.
Az Egyesület célja továbbá: a közművelődési, kulturális, művészeti tevékenységek és helyi
sporttevékenység támogatása, népszerűsítése. A település lakosságának egészséges életmódra
sarkallása, közreműködés az ahhoz szükséges közösségi feltételek megteremtésében, Alap
község kulturális és történeti örökségének megőrzése, hagyományainak újjáélesztése.
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•
•





Az Egyesület célja szerinti besorolása: településfejlesztés (elsődleges cél) polgári védelmi
tevékenység (katasztrófa elhárítás) környezetvédelmi tevékenység, oktatási tevékenység,
sporttevékenység, kulturális tevékenység.
Az Egyesület közfeladataihoz kapcsolódó alaptevékenysége:
Helyi jellegű közösségépítő, - fejlesztő, humánerőforrás-fejlesztő tevékenység végzése.
Non-formális és formális képzések, szemléletformáló programok, versenyek minden
korosztály számára.
Kulturális, épített és természeti örökségi értékek feltárása, megőrzésük erősítése, ösztönzése,
támogatása
Gazdaságélénkítő programok előkészítése, lebonyolítása, ösztönzése.
Természeti erőforrások megóvását és fenntartható hasznosítását célzó programok
előkészítése, lebonyolítása, ösztönzése.
Aktív közreműködés Alap község fejlesztésének összehangolásában, a településfejlesztési
programok elkészítésében, megvalósításában, felülvizsgálatában.
Rendezvények szervezése, lebonyolítása,
Aktív részvétel természeti katasztrófák, vízkárok elleni védekezésben, védekezés támogatása.
Együttműködik: olyan oktatási és egyéb szervezetekkel, amelyek célja Alap község és
közössége fejlődése előmozdítása, a magyar kultúra megőrzése, sport előmozdítása, -hasonló
tevékenységet folytató külföldi egyesületekkel, szövetségekkel -Alap Község
Önkormányzatával és Alap község területén működő civil szervezetekkel, oktatási
intézményekkel. Az együttműködés tartalmát a felek írásbeli együttműködési
megállapodásban rögzíthetik. Az Egyesület kezdeményezi e megállapodások megkötését az
érintett szervezetekkel. Az együttműködés különösen a tevékenységek közös ellátását, a
szakmai tevékenység segítését, a kölcsönös tájékoztatást, a tevékenység összehangolását, a
képzési programokban való részvétel elősegítését, valamint az önkéntesen vállalt feladatok
támogatását jelenti.

b.) Alap – Alsószentiván - Sáregres
tagönkormányzati hozzájárulás ügye

Óvodai

Intézményi Társulás elmaradt

Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy január 7-én és január 19-én felszólító levelet
írtam Alsószentiván Község Önkormányzat Polgármesterének az Alap – Alsószentiván Sáregres Óvodai Intézményi Társulás tagönkormányzat hozzájárulása kapcsán. Kértem, hogy
az elmaradt 1.200.000 Ft tagönkormányzati hozzájárulást a levelem kézhezvételétől számított
8 napon belül a pénzintézeti számlára átutalni szíveskedje. Az átutalás 2016. január 29-én
megtörtént.

c.) államháztartáson kívüli forrás átadásáról - Nyolcadik osztályosok anyagi
támogatása
Méhes Lajosné polgármester:
A általános iskola nyolcadik osztályos tanulói tavaszköszöntő bált rendeznek. A
hagyományokhoz híven szeretném, hogy a képviselő-testület 50 ezer forint anyagi
támogatással járuljon hozzá a rendezvényhez, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről szóló 20/2015 (XI. 5.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon.
Kérem, a képviselő-testületi tagokat, hogy aki a nyolcadikos tanulók támogatásával egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 7 igen, szavazattal ellenszavazat
és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:
Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (II. 12.) határozata
államháztartáson kívüli forrás átadásáról - Nyolcadik osztályosok anyagi támogatása
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról és átvételéről szóló 20/2015 (XI. 5.) önkormányzati rendelete alapján a helyi
általános iskola, végzős nyolcadik osztályosok tavaszköszöntő báli költségeihez 50.000 Ft
támogatást nyújt a 2016. évi költségvetés terhére.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

d.) Képviselői vagyonnyilatkozatok leadásának ellenőrzése
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénye előírja, hogy a
képviselő a megválasztástól számított 30 napon belül, valamint minden év január 1. napjától
számított 30 napon belül köteles vagyonnyilatkozatot tenni. A bizottságnak át kell tekintenie,
hogy az összes képviselő leadta-e a megadott határidőig a vagyonnyilatkozatát, mivel
ellenkező esetben nem gyakorolhatja a képviselői jogait.
Salamon Lajos elnök:
Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy, a polgármester asszony és a képviselő-testület
minden tagja határidőben leadta az Alapi Közös Önkormányzati Hivatalba a
vagyonnyilatkozatát.
Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a képviselőket szóljanak hozzá a napirendi ponthoz. Mivel hozzászólás nincs, kérem,
hogy aki a bizottság határozatát elfogadja, és azt megerősíti, kézfelemeléssel szavazzon.
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú 7 igen szavazattal,
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (II. 12.) határozata
a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásának ellenőrzéséről
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a polgármester és a
képviselő-testület minden tagja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben foglalt határidőben a vagyonnyilatkozatát leadta.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

e.) mezőgazdasági projekt ismertetése
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Méhes Lajosné polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületi tagokat, hogy az idei közmunkaprogram ismét benyújtásra
került a kertészet, melyet most ismertetnék:
Településünkön a kertészetben, 2011-ben egy fóliával és 1800m2 területtel kezdtük a termelést
10 fővel. Jelenleg 24 fővel 12 hektáros külterületi szántón gazdálkodunk. Rendelkezünk egy
600m2-es szamóca ültetvénnyel, amit ebben az évben bővítettünk. Homoktövis, levendula
telepítésére 2013-as évben került sor. A kertészet központjában, 4 fóliában, paprika,
paradicsom, uborka, szamóca termesztése folyik. Fóliáink fűtöttek, csepegtető rendszer
kiépítésére is sor került. Az elmúlt évben vásárolt kisebb méretű hűtőkamra biztosítja a
megtermelt gyümölcsök, zöldségek tárolását a felhasználásig. A termeléshez szükséges
eszközök nagy része rendelkezésre áll, amit minden évben bővítünk (kéziszerszámok,
talajművelő eszközök). A megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket a közétkeztetésben
használjuk fel, a felesleget a hátrányos helyzetű családok megsegítésére, valamint a lakosság
részére értékesítjük.
Kertészetünk főleg zöldségnövényeket (sárgarépa, burgonya, paprika, cékla, paradicsom stb.),
gyümölcsöket (szamóca, málna) termel. Különleges növényeink a homoktövis és a levendula.
A levendulából lepárló készülék segítségével levendula vizet és levendulaolajt állítunk elő.
Homoktövis ültetvényünk 2016-os évben fordul termőre. Az elmúlt évben került sor alma,
körte ültetvény telepítésére. Jelenleg termékeink nagy részét saját felhasználásra termeljük, a
többletterméssel rászoruló családokat támogatunk, valamint kiterjedt kapcsolatrendszeren
keresztül értékesítjük. Kapcsolatban vagyunk a környező településekkel, boltokkal és
üzletekkel.
Gyümölcs, zöldség feldolgozó üzem a környéken 35 km-es körzetben nem található.
Feldolgozó Székesfehérváron és környékén működik. A termelők igényét (bérgyártást) is
figyelembe véve, a feldolgozó folyamatos működtetése is biztosított lenne. Erre irányul 20162017 gazdasági évre szóló együttműködés kialakítása, őstermelőkkel, vállalkozókkal a
mezőgazdasági termelés (zöldségek, gyümölcsök) népszerűsítése, költségeik csökkentése,
(közúti szállítás távolabbi feldolgozóba). Az elkövetkező időben a szociális szövetkezet
alapjává is válhat. A meglévő mezőgazdasági programokban megvásárolt gépek és eszközök
a jövőben is segíteni fogják a termelést. A megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket a
feldolgozóba szállítva dolgozza fel. A feldolgozás után pedig a meglévő, illetve új
csatornákon értékesítjük. Ehhez 5 fő munkavállalót folyamatosan, illetve 10-15 főt
idényszerűen kell foglalkoztatni. A gyümölcsfeldolgozó létrehozásához szükség van a
megfelelő gépek, gépsorok, berendezések, eszközök, anyagok, szállító gépek beszerzésére, a
gyártó épület építésére. A gyümölcseink feldolgozva, plusz értéket hozzáadva sokkal
jövedelmezőbben értékesíthetőek a piacon, ezt szeretnénk kihasználni. Sajnos az
önkormányzat nem rendelkezik megfelelő forrással a gépek, eszközök beszerzésére. A
beruházás megvalósításával a cél gazdasági élet fellendítése mellett a munkahelyteremtés, a
hazai termékek és az egészséges táplálkozás, egészséges életmód népszerűsítése. Az üzem
tartósítószer-mentes gyümölcs és zöldséglevet, aszalványt, lekvárt állítana elő. Az élelmiszerelőállító üzem létesítésének és működtetésének jogi feltételei, az élelmiszertörvény, valamint
az azt kiegészítő rendeletek vonatkozó előírásai. Ez irányban egyeztetetések folytak a NÉBIH
és az állategészségügy munkatársaival. Az eszközök beszerzését, beüzemelését a szervek
felügyelete mellett kívánjuk megvalósítani.

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.30 órakor bezárta.
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K. m. f.

Méhes Lajosné
polgármester

Zuppon Andrea
jegyzőkönyv hitelesítő

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

Salamon Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő
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