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JEGYZŐKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2009. ÁPRILIS 23-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉR ŐL  
 
 
 
 
 
 
 
 
Napirendi pont: 
 
 
 
 

1. Tájékoztató sportlétesítmények felújítására benyújtandó pályázat lehetőségéről 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések: 
76/2009. (IV. 23.) számú határozat: Alap község Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadása (2009-2013) 
77/2009. (IV. 23.) számú határozat: Sportlétesítmény felújítási program elfogadása (2009-2013) 
78/2009. (IV. 23.) számú határozat: Pályázat benyújtása sportlétesítmény felújítására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 23-án 13.00 órai 
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme Alap Dózsa György u. 31. 
 
Jelen vannak: Méhes Lajosné  polgármester 
 Alpek János alpolgármester 
                            Bölcskei Jenőné  
 Salamon Lajos  
 Szopori György  
 Zuppon Andrea települési képviselők 
 
Meghívottak: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
  
Igazoltan távollévők:      Horváth József                                  
                                         Szabó János 
                                         Erős István 
                                         Erős Gábor                   települési képviselők 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési 
képviselő közül 6 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.  
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Zuppon Andrea és Bölcskei Jenőné 
képviselőket javasolja.  
 
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Zuppon Andrea és Bölcskei 
jenőné képviselőt 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül  megválasztotta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyi 
javasolja.  
 
A Képviselő-testület az ülésről készülő jegyzőkönyv-vezető személyét – Kisariné Lukács 
Györgyit külön határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta.  
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pont 
figyelembevételével.  
 
A képviselő-testület a meghívóban szerepelő napirendi pontot – külön határozathozatal nélkül 
- 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta:  
 
Napirendi pont: 
 

1. Tájékoztató sportlétesítmények felújítására benyújtandó pályázat lehetőségéről 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 
 

1. TÁJÉKOZTATÓ SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁRA 
BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZAT LEHET ŐSÉGÉRŐL  
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen rosszul került értelmezésre a sportpálya 
felújításával kapcsolatos pályázat, mert nem szükséges önerőt letenni, elég az is, amit az 
önkormányzat nyújt az egyesületnek anyagi támogatásként. Szükség van továbbá egy 
sportkoncepcióra is, ami Alapnak nem volt. A beterjesztett koncepciót a képviselő-testületnek 
jogában áll megváltoztatni, módosítani, kiegészíteni, amikor csak akarja.  
A sportlétesítmény felújítására benyújtandó pályázathoz egy egyszerű adatlapot kell kitölteni, 
költségvetési kalkulációt végezni.   A pályázat benyújtási határideje: 2009. április 24, a 
felújítás megvalósításának végső határideje: 2010. augusztus 31.    
Az Önkormányzat 2007-ben felújította a sportpálya öltözőjét pályázat útján. Az iskolánál lévő 
tornaszoba felújítására is be lehet adni a pályázatot. Az ablakok cseréjére, mosdók 
felújítására.  
Elmondja továbbá, hogy 3 millió forint lett a civil szervezeteknek elkülönítve a 
költségvetésben és ebből  lesz az alapi Sportegyesületnek anyagi támogatás juttatva.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
A mai nap folyamán megtörtént a pályázati anyag elkészítése, önrész biztosítása nélkül.  
Az első határozati javaslatban a b.,c.,d., pontokat   nem szerepeltetnék a koncepcióban.  
A pályázat során nyilatkozni szükséges, hogy a pályázó öt évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően hasznosítja az épületet és a feladat ellátási helyet 5 évig nem szűnteti meg, illetve 
fenntartói jogát nem adja át nem állami fenntartó részére.                                             
A második határozati javaslatban öt éves időintervallumban a sporttal kapcsolatos jövőbeni 
elképzelések, alapfeladatok kerületek megfogalmazásra. 
A harmadik határozati javaslat öt évre meghatározza a koncepciót. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az Általános Iskola igazgatójával egyeztetve az iskola  fejlesztését kellene 
megcélozni. A tornaszoba elkészültével a focisták télen is tudnák használni. A focipályánál az 
öltözők nem olyan régen lettek felújítva.  
 
Salamon Lajos képviselő: 
Megkérdezi, hogy sportlétesítménynek minősül az iskolánál lévő tornaterem felújítása? 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az előző kérdésre válaszolva elmondja, hogy a gyerekek egészséges testmozgását szolgállja 
ez a felújítás. 
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Salamon Lajos képviselő: 
 Az önkormányzat a sport, a testnevelés finanszírozására vagy a lovassport tevékenységre 
mennyi pénzt költ? 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Sajnos Alapon nincs lovassport egyesület, csak lovas napot rendez a termelőszövetkezet.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Három mondandója van:  

- Ha az a.) pont valósul meg, akkor nincs miről beszélni 
- Sajnálattal vette, hogy a mostani rendkívüli ülést polgárőr parancsnoktól tudta 

meg először. 
- Hogy tudja garantálni a 10 millió forintnyi anyagi összeget támogatásként a 

sportegyesületnek? 
Alap község önkormányzatának nincs köztartozása? A vízminőségi pályázat benyújtásakor az 
lett mondva, hogy nem nyújtja be, mert a belvíz csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban a 
visszafizetés lehet, hogy köztartozásnak minősül. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs köztartozása, annak elengedéséről ősszel a 
Parlament döntött.    
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Elmondja, hogy ha van önerő, akkor a pályázat előnyt élvez, de annak hiánya nem kizáró ok a 
pályázat elbírálása során. A polgárőr egyesület elnöke kapott egy levelet, hogy a következő 
ülésen a képviselő-testület napirendi pontként tárgyalja a polgárőrség munkájáról szóló 
tájékoztatót. A leadási határidő a mai nap volt, ebből adódhatott a nézeteltérés, az elnökúr arra 
gondolhatott, hogy a mai napon lesz a napirendet tárgyaló ülés is.   
 
Salamon Lajos képviselő:  
Javasolja, hogy a határozatoknál az elsőként a koncepció, majd a program kerüljön 
elfogadásra és utána döntsön a testület a pályázat benyújtásáról.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Méhes Lajosné polgármester: 
Kéri, aki a 2009-2013-ig szóló sportfejlesztési koncepciót elfogadja, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
76/2009. (IV. 23.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alap Község 2009-2013-ig szóló 
Sportfejlesztési koncepcióját megtárgyalta és azt a melléklet szerint elfogadja. 
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Méhes Lajosné polgármester: 
Kéri, aki a sportlétesítmény felújítási program tartalmával 2009-2013-ra vonatkozó időszak 
tekintetében  egyetért kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
77/2009. (IV. 23.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Sportlétesítmény felújítási program 
2009-2013”-ra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és azt a melléklet szerint 
jóváhagyja.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon.  
 
Felelős:   Méhes Lajosné polgármester 
Határid ő: folyamatos 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kéri, aki a pályázat benyújtására irányuló határozati javaslattal  - azon módosítással, hogy a 
pályázatban csak az a) pont kerül megnevezésre – egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Alap Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Alap Község Önkormányzat 
78/2009. (IV. 23.) számú határozata 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete „a helyi önkormányzatok 
fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról” szóló 15/2009. (III. 
17.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be 10 millió forint támogatási igény 
megjelölésével  alábbi sportlétesítményeinek felújítása céljával:  

a) Általános Iskola tornaszoba nyílászáróinak cseréje, öltözők közötti ajtók 
megszüntetése, vizesblokk felújítása. 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a támogatásból 
megvalósuló felújítást 5 évig az eredeti rendeltetésétnek megfelelően hasznosítja, és a 
feladat ellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve fenntartói jogát nem adja át nem 
állami fenntartó részére.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásáról gondoskodjon.  
 
Felelős:  Méhes Lajosné polgármester 
határidő: 2009. április 24. 
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A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 13.40  órakor bezárta.  
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 
 Méhes Lajosné Nyikosné Katzenberger Erika  
 polgármester                   körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 

   Zuppon Andrea                                                                  Bölcskei Jenőné  
          jegyzőkönyv hitelesítő                                                      jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 


