Önkormányzat Képviselőtestülete
8296 Monostorapáti
Száma: 113-1/2010.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 15-én
/pénteken/ 7,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Helye:
Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége
.
Jelen vannak:
Hárshegyi József
polgármester
Csillag Csaba
alpolgármester
Egyed Péter
képviselő
Polgár László
képviselő
Szálinger Péter
képviselő
Szipőcs Csaba
képviselő
Sztrik Emilné
képviselő
Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Varga János

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné

körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sztrik Emilné
Csillag Csaba

képviselő
alpolgármester

Jegyzőkönyvvezető:

Takács Lászlóné

körjegyző

Hárshegyi József polgármester üdvözölte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapította,, hogy az ülés határozatképes, hisz 7 képviselő jelen van.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Sztrik Emilné képviselő,
Csillag Csaba alpolgármester lesznek.
Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén fogadják el.
A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül
elfogadták az alábbi napirendet:
N a p i r e n d : 1./ Monostorapáti Egészségház bővítése, felújítása, akadálymentesítése
érdekében pályázat benyújtása.
Előadó: Hárshegyi József
Polgármester
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Napirend:
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy elkészült az egészségház bővítésére,
felújítására vonatkozó tervdokumentáció, költségvetés. Vélemények különböznek, a
körjegyző félti az önkormányzat stabilitását, az építés költsége: bruttó 32 millió ft,
eszközfejlesztést az orvosokkal egyeztették, ennek költsége: 7700 e ft. ami soknak tekinthető,
20 éve nem volt fejlesztés az orvosi rendelőbe. Az orvosok, és védőnő ragaszkodtak ahhoz,
hogy a rendelők legyenek lezárva, ne lehessen átjárni a fogorvosi rendelőből a háziorvosi
rendelőbe, ne legyen közös váróterem a fogászatnak és tanácsadónak. Összesen 6 WC. lett
kialakítva, a betegek és dolgozók részére. Leválasztották a fogorvos, és háziorvos fűtését,
villamos-energia ellátását. Az összes költség: 44 millió forint, melyhez a saját forrás 4,5
millió forint. Vannak olyan költségek, amelyek nem számolhatóak el, kb. 1 millió forint.
Mindenhol lehet egy kicsit lefaragni, a közbeszerzéskor a kivitelezés költsége csökkenhet.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs saját forrása, jelenleg
a számla mínusz 3 millió forinton áll. Nem lehet olyan beruházást elindítani, hogy azzal az
önkormányzat nehéz anyagi helyzetbe kerüljön. Véleménye szerint most kell csökkenteni a
költségvetést, vannak olyan tételek amelyek magasak. A fogorvosnál nem kell a
villamosvezetéket, vízvezetéket kicserélni, mivel Ő a közelmúltban újította fel a rendelőt, 2
db. kazán van beépítve, a jelenlegi gázkazán nem régi, a radiátorok is felhasználhatók meg.
Nem érti, miért kell az egész épületet újból átlécezni, a 2 db. bejárati ajtó ablakkal együtt 2
millió forint, ami sok.
Polgár László képviselő elmondta, hogy voltak előzőleg is beruházások, mindig voltak
felelős műszaki vezetők, de a beruházással mégis probléma van, lásd templom, csatorna.
Egyed Péter képviselő elmondta, hogy előző testületi ülésen elmondták a véleményüket a
beruházásról, abból semmi nem valósult, meg, soknak találja a 6 db. WC-t, személyzetnek
elég lett volna 1 WC. Nem kellett volna a rendelőket lezárni, és az akadálymentesítés nem
kerülne ennyibe. A fogorvosi rendelőnél semmi nem változik, hatalmas a rendelő, külön
helyiségek. Véleménye szerint csökkenteni kell a költségeken, kifogásolta, hogy megint az
utolsó percben kell dönteniük.
Csillag Csaba alpolgármester elmondta, hogy az volt a kérésük az orvosoknak, hogy ne
lehessen egyik rendelőből a másikba átmenni, akkor meg kell ennyi WC. Neki viszont nem
tetszik a kazánház elhelyezése. Azután érdeklődött, hogy a fogorvos mellett lesz kialakítva az
akadálymentesítés, a szolgálati lakáshoz be tudnak-e menni, elfér-e a rámpa?
Szipőcs Csaba képviselő véleménye szerint is igen magasak a költségek, az iskola sokkal
nagyobb beruházás volt, és nem került ennyibe.
Polgár László képviselő elmondta, hogy a bontás mindig többe került, mint egy új építése. A
közbeszerzés során olyan kivitelezőt kell kiválasztani, aki meghitelezi az összeget. Lehet
előre kellene nézni, és az épületet most olyan állapotba hozni, ha privatizálásra kerül a sor a
költségek megoszthatók legyenek.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy az eszközök költségéből is le lehet venni, a
fogorvos először úgy nyilatkozott, hogy az eszköz beruházási költségét a 10 %-ot, illetve
annak egy részét átvállalja, de egyéb kiadásai miatt azt nem tudja fedezni.
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Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az eszközigényekről egyeztetett
szakemberekkel. A röntgen előhívó ami 800 e ft. nem feltétlen szükséges, nem kell kettő
filmelőhívó. A berendezésekből is húztak már le előzőleg.
Csillag Csaba alpolgármester véleménye szerint nem biztos, hogy lesz mostanában olyan
pályázat, amikor 10 %-os saját forrással tudnak eszközöket beszerezni.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a saját forrás 4 millió forint, ehhez jön még
kb. 1 millió forint nem támogatott költség, a megyei önkormányzattól saját forrás 30 %-át
lehet leigényelni, a költségvetésbe 2500 e ft-ot állítottunk be, de ez kiegészíthető a fejlesztési
keretből.
Egyed Péter képviselő soknak találja a 2 millió forintot a Szolár berendezésre, ha csak
melegvizet tud szolgáltatni, az nem éri meg.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a nap-konvektor költsége 1 millió forint,
egyéb költségek fűtés-szerelést is tartalmaz a 2 millió forintos tétel.
Szálinger Péter képviselő 7,30 órakor szavazás előtt eltávozott munkahelyi elfoglaltsága
miatt.
Polgár László képviselő véleménye szerint az építési munka legyen meg, amit lehet
közbeszerzéskor le kell húzni. Kivitelezővel kell egyezkedni, hogy később kelljen fizetni.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a megítélt támogatás 35 %-át lehet lehívni
előlegként, a szerződésben kell rögzíteni a fizetés ütemezését, a támogatás lehívásakor a
számlák mellé a banki teljesítést is csatolni kell. A hitel kamatát lehet, hogy fél évig is fizetni
kell.
Egyed Péter képviselő véleménye szerint nem szabadott volna, hogy az orvosok döntsék el,
hogy legyen kialakítva az épület, hány WC. legyen, azért ilyen magasak a költségek. Az
építésnél javasolja a nettó anyagköltséget 14 millió, a munkadíjat pedig 6 millió forintra
csökkenteni. Az eszközfejlesztésre fordítható összeg pedig legyen azonos a fogorvosnál és
háziorvosnál, 1500-1600 e ft. legyen lehúzva. A közbeszerzéskor kell a megfelelő kivitelezőt
kiválasztani.
Hárshegyi József polgármester ismertette a határozat tervezetet. Az eszközök berendezések,
kiadása: 5.921.920.-ft. a beruházás költsége: bruttó 25 millió forint, ehhez jönnek még a
projekt előkészítési költségek, megvalósítással kapcsolatos költségek mivel az össz költség
csökkent ezek az összegek és változtak. Összes beruházási költség: 34.371.920.-ft. melyből
saját forrás 3.437.162.-ft. megyei önkormányzati támogatás PÖK. 1.031.148.-ft. El nem
számolható költség kb. 1 millió forint, melyet szintén a költségvetésből kell fedezni.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával, és fenntiekben ismertetett
pénzeszközök biztosításával kézfeltartással jelezze.
Képviselőtestülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:

-41/2010./I.15.Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot nyújt be Monostorapáti
Egészségház bővítésének, felújításának, akadálymentesítésének, valamint eszköz, berendezés,
informatika fejlesztésének támogatására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KDOP2009-5.2.1/A. számú pályázatra.
Az épület beruházási költsége:

bruttó 25.000.000.-ft.

Eszköz, berendezés, informatika költsége:
Háziorvos:
- eszköz, berendezés: bruttó:
Összesen:
Fogorvos:
- eszköz, berendezés: bruttó:
- informatika:
Összesen:
Védőnő:
- eszköz, berendezés: bruttó:
- informatika:
Összesen:
összesen:/eszk.ber.inf./
Épület, eszköz, berendezés:

bruttó:

Projekt előkészítés költségei:
- Közbeszerzés költsége:
- Megvalósíthatósági tanulmány
- Rehabilitációs környezettervező szakmérnök:
- Tervdokumentáció, költségbecslés költsége:
- Hatósági eljárás díja:
Megvalósítással kapcsolatban felmerült költségek:
- Projektmenedzsment költsége:
- műszaki ellenőr költsége:
- tervellenőr igénybevételének költsége:
- Nyilvánosság biztosításának költsége:
Összesen:
Mind összesen:
bruttó:
Megpályázott összeg:
Saját forrás: 10 %
Ebből PÖK. Támogatás: saját forrás 30 %-a

2.568.120.-ft.
2.568.120.-ft.
1.920.000.-ft.
359.000.-ft.
2.279.000.-ft.
924.800.-ft.
150.000.-ft.
1.074.800.-ft.
5.921.920.-ft.
30.921.920.-ft.

340.000.-ft.
340.000.-ft.
150.000.-ft
350.000.-ft
350.000.-ft

1.020.000.-ft.
400.000.-ft.
160.000.ft
340.000.-ft
3.450.000.-ft
34.371.920.-ft.
30.934.728.-ft
3.437.162.-ft
1.031.148.-ft.

Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a saját forrás
költségvetésbe történő beépítésére.
Felelős: Hárshegyi József polgármester
Határidő: 2010. január 18.
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Hárshegyi József polgármester ismertette a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi
Egylet fesztiváligazgatójának Márta Istvánnak a levelét. Tudomása szerint a levelet minden
képviselő megkapta. 2010-ben megkívánja szervezni a 20. fesztivált, 2010. július 23-tól 2010.
augusztus 1-ig. Kérte a képviselőtestületeket nyilatkozzanak arra vonatkozólag, hogy
támogatják-e a fesztivál megrendezését, a közterületeket ingyen biztosítja-e az önkormányzat.
Nálunk sajátos a helyzet, hisz, szerződésünk van a közterületekre vonatkozólag az egylettel,
mivel a SAPARD. pályázathoz a saját forrást az önkormányzat helyett biztosították,
közterületek használatát átadtuk, még 9 év van hátra. Kérte Márta István, hogy 2010. július
1. és augusztus 20. között hasonló rendezvénynek ne adjunk helyszínt, illetve előzetesen
egyeztessünk.
Az egylet vállalta, hogy tájékoztatást adnak a fesztivál szervezésének aktuális állásáról, a
település vezetőjével rendszeresen konzultálnak, amennyiben pénzügyi többlettel zárnak, az
önkormányzatokat támogatják.
Záró vasárnap augusztus 1-én jó lenne megtartani a falunapot, hisz akkor a vendéglátó
egységek még a helyszínen vannak, amennyiben meg tud egyezni Márta Istvánnal, ingyen
lehetne színvonalas műsort biztosítani. Kérte a képviselők véleményét, egyetértenek-e a
falunap megtartásával.
Polgár László képviselő véleménye szerint nem biztos, hogy szerencsés egy időpontban
tartani a falunapot, hisz sok a vidéki.
Csillag Csaba alpolgármester sem értett egyet a közös rendezvénnyel, probléma volt a
közös kisebbségi nap is. Több ezren felkereshetik a települést, és az ellátás is gond lehet.
Egyed Péter képviselő kérte külön szavaztatni a művészeti napot, valamint a közös
falunapot.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a művészeti napok
megtartásával a fentiekben rögzített kikötések alapján kézfeltartással jelezze.
Képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
2/2010./I.15./Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete
támogatja a Művészetek Völgye fesztivál 2010. július 23. és
2010.augusztus 1.közötti megrendezését.
1. Képviselőtestület ingyenesen biztosítja a közterületek
használatát.
2. Képviselőtestület a fesztivál időpontját megelőző és azt
követő időpontokban – 2010. július 1. és 2010. augusztus
20. – között semmilyen hasonló rendezvényen nem ad
helyet, illetve ennek felmerülése esetén előzetesen konzultál
a fesztivál vezetőivel, és azok véleményét magukra nézve
kötelezőnek fogadják el.
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Képviselőtestület utasítja körjegyzőt, hogy erről a fesztivál
igazgatóját értesítse.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2010. január 31.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, kézfeltartással jelezze aki támogatja,
hogy a művészeti napok utolsó napján augusztus 1-én tartsák meg a falunapot.
Képviselőtestület 4 igen, 2 tartózkodással meghozta az alábbi:
3/2010./I.15./Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete
egyetért azzal, hogy 2010. augusztus 1-én kerüljön sor a
Falunapra, a művészeti napon rendezvénysorozat utolsó napján.
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármester tárgyaljon a
fesztivál igazgatójával Márta Istvánnal a program biztosításáról,
a rendezvény támogatásáról.
Felelős: Hárshegyi József
Polgármester
Határidő. 2010. január 31.

Hárshegyi József polgármester az ülést 9,15 órakor bezárta.

k.m.f.t.

Hárshegyi József
Polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Sztrik Emilné
Jkv.hitelesítő

Csillag Csaba
Jkv.hitelesítő

