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JEGYZİKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

2012. ÁPRILIS 23-ÁN TARTOTT  
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 

 
 
 
 
 

Napirendi pont:  
 
 

1. „Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes 
feltételeirıl" szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendeletben közzétett támogatási igény 
benyújtása 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzıkönyvben található Képviselı-testületi döntések: 
47/2012. (IV. 23.) számú határozat: „Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes 
feltételeirıl” címő felhívásra pályázat benyújtása 
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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
 

Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 23-án 17.30 órai 
kezdettel tartott rendkívüli nyilvános ülésérıl 

 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat tanácsterme 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 

 
Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester     

 dr. Gubik Zoltán alpolgármester     
 Erıs Gábor települési képviselı                        
 Bölcskei Jenıné települési képviselı                                          
 Suplicz Attila települési képviselı                               

  Zuppon Andrea települési képviselı      
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
                        Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzı 
 
Igazoltan távol: Salamon Lajos települési képviselı  
  
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilvános ülésén 
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselı-testület 6 tagja 
jelen van - Salamon Lajos jelezte, hogy elfoglaltsági miatt nem tud részt venni - az ülést 
megnyitom. Javasolom, hogy testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítıjéül a Képviselı-
testület dr. Gubik Zoltán települési képviselıt 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 Erikát 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 nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak 
szerint fogadja el: 
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1. „Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl" 
szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendeletben közzétett támogatási igény benyújtása 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontját egyhangúan 6 igen szavazattal - külön határozathozatal nélkül - javaslat 
szerint elfogadta. 

 
 
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 

1. „ÖNKORMÁNYZATI FELZÁRKÓZTATÁSI TÁMOGATÁS 

IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES FELTÉTELEIRİL" SZÓLÓ 5/2012. 
(III.   1.)   BM  RENDELETBEN  KÖZZÉTETT  TÁMOGATÁSI  IGÉNY 
BENYÚJTÁSA 

Elıterjesztı: Méhes Lajosné polgármester 
 
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Megjelent „Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl" 
szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendelet. A BM rendelet alapján vissza nem térítendı támogatás 
igényelhetı önfenntartó képességet segítı, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, 
átalakítására, bıvítésére, kivéve az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó támogatások igénybevételeinek részletes szabályairól szóló BM rendeletben 
nevesített fejlesztéseket (erre adtuk be a tagóvodák pályázatát). Az igénylési szempontok 
szerint a településünk 5.500.000 Ft támogatási igényt jelölhet meg. A támogatási igényt 2012. 
május 2-áig kell benyújtani, az igénybejelentés során elınyben részesül az igénybenyújtó, ha a 
szociális kiadások csökkentése érdekében él a közfoglalkoztatás lehetıségével, ha az igénylést 
az önkormányzat által megvalósított projekthez kapcsolja és a kapcsolódást egyértelmően 
bemutatja, ha az ingatlan felújítása, átalakítása, bıvítése esetén az épület 
energiahatékonyságát javítja és korszerősíti vagy az épületet akadály mentesíti. A támogatási 
intenzitás 100%-os, nem kell önrészt vállalni a benyújtott pályázathoz. 
A képviselıkkel folytatott beszélgetés során arra az elızetes álláspontra jutottunk, hogy a 
pályázatot az orvosi rendelı további felújítására adjuk be. Ehhez elkészült a költségvetés, 
melynek tartalmát ismertetem. A mőszaki tartalomban szerepel a folyosó egybenyitása, új 
nyílászárók elhelyezése, a múlt évben elkészült tervek alapján. Akadálymentes WC 
kialakítása, főtéstestek áthelyezése, új burkolás, új taposó lapok lerakása van még a 
költségvetésben. Hogy mennyit nyerünk, nem lehet tudni. Ha nem próbálkozunk, nem is 
nyerünk. A feljáró is akadálymentes lesz, az orvosi lakásnál nem lehet kezdeni, csak a mások 
oldalon.   
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Erıs Gábor képviselı:  
A Szabó doktornı ahol lakik, az az önkormányzat tulajdona?  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Igen a mi tulajdonunk.  
 
Erıs Gábor képviselı:  
Ha a mi tulajdonunkban van, akkor nekünk kell eldönteni, hogy melyik oldalon legyen a 
feljáró.  
 
Dr. Gubik Zoltán alpolgármester:  
A kerítést ki kell bontani, ki kell szedni. Oda is lehetne parkolót kialakítani.  
 
Méhes Lajosné polgármester:  
A harmadik ütemben megvalósítható az is, hogy a gyógyszertár is ebben az épületben legyen, 
szerintem így praktikus, így lenne teljes az épületkomplexus. 
Határozati javaslatom:  
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete támogatási igénnyel fordul „az 
önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl" szóló 
5/2012. (III. 1.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) szabályozott, az önfenntartó 
képességet segítı, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása, bıvítése 
célterület keretében az Alap 442/2 helyrajzi számú, Alap, Vörösmarty utca 2. szám alatt 
található orvosi rendelı átalakítására 5.500.000 Ft támogatási igény megjelölésével. 
II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a támogatásból 
megvalósuló  beruházást a beruházás megvalósításától  számított  3  évig  a támogatási 
igényben meghatározott eredeti rendeltetésének megfelelıen használja és hasznosítja. 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert a megjelölt önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében a támogatás 
igénylésének benyújtására és a BM rendelet 5. mellékletében szabályozott nyilatkozat 
megtételére, az önkormányzat képviselı-testületeként a támogatásigénylés benyújtását 
jóváhagyja, harmadik személyeknek semminemő olyan jogosultsága nincs, mely az 
önkormányzat részérıl megakadályozná vagy bármiben korlátozná a támogatásigénylési 
adatlapon vállalt célok megvalósítását, valamint a jogszabályokban foglalt kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését. 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2012. május 2. 
Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 

Alap Község Önkormányzata 
47/2012. (IV. 23.) számú határozata 

 
I. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete támogatási igénnyel fordul „az 
önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl" szóló 
5/2012. (III. 1.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) szabályozott, az 
önfenntartó képességet segítı, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, 
átalakítása, bıvítése célterület keretében az Alap 442/2 helyrajzi számú, Alap, 
Vörösmarty utca 2. szám alatt található orvosi rendelı átalakítására 5.500.000 Ft 
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támogatási igény megjelölésével. 
 
II. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy a támogatásból 
megvalósuló  beruházást a beruházás megvalósításától  számított  3  évig  a támogatási 
igényben meghatározott eredeti rendeltetésének megfelelıen használja és hasznosítja. 
 
III. Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Méhes Lajosné 
polgármestert a megjelölt önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében a támogatás 
igénylésének benyújtására és a BM rendelet 5. mellékletében szabályozott nyilatkozat 
megtételére, az önkormányzat képviselı-testületeként a támogatásigénylés benyújtását 
jóváhagyja, harmadik személyeknek semminemő olyan jogosultsága nincs, mely az 
önkormányzat részérıl megakadályozná vagy bármiben korlátozná a támogatásigénylési 
adatlapon vállalt célok megvalósítását, valamint a jogszabályokban foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 
 
Felelıs: Méhes Lajosné polgármester 
Határidı: 2012. május 2. 
 
 
 

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

polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.15 órakor bezárta. 
 
 
 
 
 

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

 
 


