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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 8-án 18.00 órai 
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános ülésérıl 

 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme 

 
Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester     

 Dr. Gubik Zoltán alpolgármester     
 Bölcskei Jenıné        
 Salamon Lajos     
 Suplicz Attila     

                        Zuppon Andrea települési képviselık 
                           
Tanácskozási joggal jelen van: 
 Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
Igazoltan távollévı:  
 Erıs Gábor települési képviselı 

                          
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete rendkívüli nyilvános 
ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 
6 tagja jelen van, az ülést megnyitom.  
 
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-testület dr. Gubik 
Zoltán és Suplicz Attila települési képviselıt válassza meg.  
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl 
készülı jegyzıkönyv hitelesítıjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – dr. Gubik Zoltán és Suplicz Attila települési képviselıt megválasztotta. 
 
Javasolom, hogy a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv vezetıjének a Képviselı-testület 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı asszonyt fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a testületi ülésrıl 
készülı jegyzıkönyv vezetıjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Nyikosné Katzenberger Erikát elfogadta. 
 
Javasolom a Képviselı-testületnek, hogy a rendkívüli nyilvános testületi ülés napirendi 
pontját fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a rendkívüli nyilvános 
testületi ülés napirendi pontját egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül 
- elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Napirendi pont: 

2.) Pályázatokra felkészülés, tájékoztatás elıkészítı munkákról 
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Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
2.) Egyebek 

 
 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 

1.) PÁLYÁZATOKRA FELKÉSZÜLÉS, TÁJÉKOZTATÁS ELİKÉSZÍTİ 

MUNKÁKRÓL 
Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 

 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elızetes tájékozódás szerint folyamatosan jelennek meg a pályázati kiírások, melyekkel az 
önkormányzat esetlegesen élni tud.  
Az elmúlt évek gyakorlata is azt mutatja, hogy az egyes pályázatok benyújtására nyitva álló 
idı meglehetısen kevés, ezért fontosnak tartom, hogy az esetleges elıkészítı munkálatokat a 
képviselı-testület tájékoztatása mellett megkezdhessem. 
Az elmúlt évben megkezdıdtek az egészségügyi szolgáltatások egy komplex épületbe történı 
elhelyezésének munkái. Jelenleg már mindegyik háziorvos ugyanabban az épületben rendel, a 
Vörösmarty utca 2. alatt biztosított a fogorvosi szakrendelés és a védını is itt látja el 
feladatát. Az elmúlt évben az egészségügyi komplexum kialakításánál a munkálatoknak csak 
egy része valósulhatott meg, miután a benyújtott pályázat kedvezı elbírálásban nem részesült. 
Az idei évben tovább lehetne folytatni a munkálatokat, amennyiben ehhez biztosítható lesz 
forrás. Dr. Szabó Katalin Ingrid doktornı jelezte, hogy másik önkormányzati tulajdonú 
lakásba költözne, átadva ezzel az egészségügyi komplexum kialakításának céljára a lakást. A 
lakás így felszabadulna, és tovább lehetne gondolni a tervezési, megvalósítási folyamatot. 
Felmerült az elızetes egyeztetések, megbeszélések során, hogy a gyógyszertár is elhelyezhetı 
lenne az egészségügyi komplexumon belül, vagy ahhoz közel, abban az épületben, melyet 
egyenlıre a nyugdíjklub céljára használunk. Így gyakorlatilag az egészségügyi ellátást 
igénybe vevık szinte azonnal és egy helyen juthatnának az szükséges gyógyszerekhez, 
termékekhez is.  
A gyógyszertár jelenlegi épülete megfelelı lenne az önkormányzati hivatal számára. Az 
épület alapterülete kisebb, belsı tagolása a mellette lévı lakással együtt olyan, hogy kisebb 
átalakítással valamennyi köztisztviselıi iroda és a szükséges kiszolgáló helyiségek is 
kialakíthatóak lennének. Megoldható lenne a már régóta tervezett ügyfélpult kérdése. Az 
épület elıtt, illetıleg annak udvarában kialakíthatóak lennének parkolók mind a dolgozók 
mind az ügyfelek részére.  
A jelenlegi hivatalépület turisztikai célokat szolgálhatna, ki lehetne alakítani belıle 
szálláshelyet, vagy olyan vendégfogadásra alkalmas épületet, mely az ide látogatók 
elhelyezéséhez megoldást jelenthetne. 
A turisztikai értékek megerısítését szolgálhatná az az elképzelés, hogy a régi úttörıházból 
egy „meseországot” lehetne kialakítani, megformálva a jellegzetes magyar mesealakokat 
biztosítva hozzá az Ady Endre utca felöli bejáratot.  
Meglátásom szerint az egyik legfontosabb feladat az, hogy egészségügyi komplexum 
kialakításával kapcsolatos terveink megvalósítását folytassuk, így e tekintetben szükséges 
tervezési munkákhoz, építési engedély beszerzéséhez bekérésre került három darab árajánlat, 
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melyet ismertetek (jegyzıkönyvhöz csatolt ajánlatok tartalmát ismerteti). Javasolom, hogy 
miután a tavaly kialakított munkálatoknál is a tervezési feladatokat Varga István (Sárbogárd, 
Ady Endre u. 156. f/2.) végezte, a további feladatok tekintetében is vele kössön az 
önkormányzat szerzıdést. Ismertetem a megbízási szerzıdéstervezet tartalmát 
(jegyzıkönyvhöz csatolt szerzıdéstervezetet ismerteti.) 
Kérem a Képviselı-testületet, hogy fentiek tekintetében hatalmazzon fel arra, hogy az 
esetleges pályázati lehetıségek kihasználása érdekében a szükséges elıkészítı munkálatok 
megtehessem.  
Amennyiben a képviselık részérıl kérdés, hozzászólás nincsen, határozati javaslatom az 
alábbi: Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a várhatóan megjelenı pályázatok 
elıkészítésének érdekében az alábbi határozatot hozta:   

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete folytatni kívánja az elmúlt évben 
már megkezdett egészségügyi komplexum kialakítását, az épület 
akadálymentesítésével. Az orvosi ellátást igénybevevık részére cél annak 
biztosítása, hogy a gyógyszertári szolgáltatás egészségügyi komplexumhoz 
csatoltan kerüljön kialakításra. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy az orvosi rendelı átalakítására vonatkozó szükséges tervezıi 
munkálatok elvégzésére szerzıdést kössön Varga István (7000 Sárbogárd, Ady 
Endre út 156. f/2.) tervezıvel a jegyzıkönyv mellékletét képezı megbízási 
szerzıdéstervezet tartalma szerint, melynek forrását az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 

II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy folytasson egyeztetések a jelenlegi gyógyszertárként és 
lakásként mőködı épület jövıben önkormányzat hivatalaként történı 
mőködtetésének tervezési, engedélyezési, kivitelezési szükségletei tekintetében. 

III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert, hogy turisztikai, szálláslehetıségek szélesebb körő biztosítása 
érdekében folytasson egyeztetések a jelenlegi önkormányzati hivatal, úttörıház 
átalakítása érdekében szükséges tervezési, engedélyezési, kivitelezési feltételek 
tekintetében. 

Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
Kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat 

30/2011. (III. 8.) számú határozat 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a várhatóan megjelenı pályázatok 
elıkészítésének érdekében az alábbi határozatot hozta:   
 

I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete folytatni kívánja az elmúlt 
évben már megkezdett egészségügyi komplexum kialakítását, az épület 
akadálymentesítésével. Az orvosi ellátást igénybevevık részére cél annak 
biztosítása, hogy a gyógyszertári szolgáltatás egészségügyi komplexumhoz 
csatoltan kerüljön kialakításra. A Képviselı-testület felhatalmazza Méhes 
Lajosné polgármestert, hogy az orvosi rendelı átalakítására vonatkozó 
szükséges tervezıi munkálatok elvégzésére szerzıdést kössön Varga István 
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(7000 Sárbogárd, Ady Endre út 156. f/2.) tervezıvel a jegyzıkönyv mellékletét 
képezı megbízási szerzıdéstervezet tartalma szerint, melynek forrását az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. 

 
II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes 

Lajosné polgármestert, hogy folytasson egyeztetések a jelenlegi 
gyógyszertárként és lakásként mőködı épület jövıben önkormányzat 
hivatalaként történı mőködtetésének tervezési, engedélyezési, kivitelezési 
szükségletei tekintetében. 

 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes 

Lajosné polgármestert, hogy turisztikai, szálláslehetıségek szélesebb körő 
biztosítása érdekében folytasson egyeztetések a jelenlegi önkormányzati 
hivatal, úttörıház átalakítása érdekében szükséges tervezési, engedélyezési, 
kivitelezési feltételek tekintetében. 

 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
 

2.) EGYEBEK 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatom a Képviselı-testületet hogy az Alapi Óvodában elmúlt évben lebonyolított 
TÁMOP pályázat révén az Óvoda referencia-intézménnyé vált. A pályázat tekintetében a 
kollégáknak sokat kellett dolgozniuk, de a referencia-intézménnyé minısítés számos elınnyel 
jár majd a jövıt érintıen. 
Egyebek napirendi pont között kívánom elmondani a képviselıknek, hogy nagyon fontosnak 
tartom, hogy az önkormányzatot érintı nagyobb horderejő kérések, döntések, elıkészítı vagy 
információk megfelelı módon jussanak el a lakossághoz. Ennek egyik módja lehet az, hogy a 
településen „utcafelelısöket” jelölünk ki, akiknek segítségét kérjük az egyes információk 
eljuttatása tekintetében. Nagylókon már mőködik ez a dolog. Pontosan ki kell majd munkálni, 
írásba, megállapodásba lefektetni, hogy mi lesz a feladtuk az „utcafelelısöknek”. A település 
felosztására és a felelısök megnevezésére kérném a képviselık javaslatát is.  
- A Dózsa György utca felsı felétıl a Bocskai utca keresztezıdéséig, illetve a Bocskai utcát 
érintıen utcafelelısnek kérném fel Szakács Károlyné Dózsa György u. 169. és Végh Tibor 
Dózsa György utca 91. szám alatti lakosokat.  
- A Bocskai úti keresztezıdéstıl a Béke utca, az Ady Endre illetve a Vörösmarty utca a Béke 
utcai játszótérig Barabás József Dózsa György u. 52. és Vámosiné Somogyi Veronika Dózsa 
György u. 13/b szám alatti lakosokat kérném fel.  
- A játszótértıl a Honvéd utca végéig, oda tartózna a Mátyás köz, a József Attila utca, Zrínyi 
köz, és a Petıfi Sándor utca vége Fekti József Fı út és Salamon Lajos Honvéd u. 70 szám 
alatti lakosok lennének. 
- Nap utca és a Hold utcán a Fenekes László Hold utca 17, és Bozsák Anett Hold utca 17 
szám alatti lakosokat kérném fel a feladatra.  
- Az Árpád utcán Sekk Istvánné Fı utcai lakost gondoltam.  
- A Petıfi Sándor utca másik fele, és a saroktól lefele a Kossuth Lajos utca ifj. Matyej Pálné 
Kossuth Lajos utca 137. szám alatti lakos lehetne utcafelelıs.  
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- A Kossuth Lajos utca – Petıfi Sándor utca keresztezıdésétıl az Arany János utca és a 
Kossuth Lajos utca keresztezıdéséig - és az Arany János utca egésze Bertók Ferencné Arany 
János utca 7. szám alatti lakos,  
- Az Arany János úttól a Kossuth Lajos út elejéig Szenténé Kaszás Éva Arany János utcai 
lakos,  
-A Fı út a Petıfi Sándor utca keresztezıdésétıl végig Szabó János Fı út 263/B szám alatti 
lakos,  
-A Fı út a Petıfi Sándor utca keresztezıdésétıl az Alapozó falatozóig Horváthné Bukovics 
Erzsébet Alap Fı út 228. és Pribékné Szikszai Hajnalka Alap Fı úti lakosok,  
- Béke utca Szemler Gézáné Alap Béke utca 16. szám alatti lakos, 
- A Fı utca az Alapozó falatozótól Fı út 88.-ig Halasi Lajosné Fı út 181. és Morvai Attiláné 
Fı út 155. szám alatti lakosok, 
- A Fı út 88-tól az Fı út elejéig, illetve a Hunyadi utcában Zuppon Andrea Alap Fı út és 
Fehérvéri Istvánné Fı út 100. szám alatti lakosok lehetnének utcafelelısök 
A koordinátor: Méhes Lajosné 
A póttag: Tóth Mária Arany János utca 1. szám alatti lakos.    
 
Az elhangzott javaslatokkal a képviselık egyetértettek.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Kérem a Képviselı-testület tagjait, hogy szavazzunk az elhangzott javaslatról, külön 
határozathozatal nélkül, melynek alapján az utcafelelısökkel az egyeztetést megkezdem. 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete – külön határozathozatal nélkül – 
egyhangúan 6 igen szavazattal az utcafelelısök személyére tett javaslatokat elfogadta.  
 

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

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19.00 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
          Méhes Lajosné                                                   Nyikosné Katzenberger Erika  
           polgármester                                                                               körjegyzı 
 
 
 
         dr. Gubik Zoltán                Suplicz Attila   
    jegyzıkönyv hitelesítı                                                         jegyzıkönyv hitelesítı 
 
 


