
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

Száma: 1401-5/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. április 29-én 

/szerdán/ 19.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  

Helye:  Monostorapáti Művelődési Ház 

 

Jelen vannak:   Takács Péter    polgármester 

   Vigh Elemér   alpolgármester 

   Gulyás Erzsébet   képviselő 

   Molnár Andrea  képviselő 

   Széll Pál   képviselő 

    Varga János   képviselő 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:    

   Soós Gyula   képviselő 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

    Takács Lászlóné  jegyző 

    Zentai János    Nyugdíjasklub vezetője 

    Török Zoltánné  Mozgássérült Egy. Helyi Csop.vez  

    Rompos József  Polgárőrség vezetője 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné    

 

Takács Péter polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés továbbra is 

határozatképes, hisz a 7 képviselőből 6 fő jelen van, így azt megnyitotta.  

Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki vegyes 

ügyek tárgyalásával. A vegyes ügyek keretében kell dönteni aktuális kérdésekről.  

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett,  egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az 

alábbi: 

N a p i r e n d e t :    1./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Önkormányzati rendelete „Monostorapáti Emlékérem” alapításáról 

és adományozásának rendjéből szóló 18/2001. (XII. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.  

 Előadó:   Takács Péter 

            polgármester 

                                   2./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

önkormányzati rendelete a Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 

7/2013. (XII. 10.) önkormányzat rendelet módosításáról. 

 Előadó:   Takács Péter 
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            polgármester 

                                  3./  Kistérségi közlekedési szolgáltatások Szakmai Programjának 

elfogadása.  

 Előadó:   Takács Péter 

            polgármester 

                                 4./  Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztéshez pályázat benyújtása. 

 Előadó:   Takács Péter 

            polgármester 

                                 5./ Vegyes ügyek. 

 a.)  Völgy TDM székhely áthelyezése 

 b.)  Völgy TDM  telephelyhez hozzájárulás 

 c.)   Viziközmű-bérleti díj közös lekötése 

 d.) Emlékérem elkészítése árajánlat elfogadása 

1. Napirend  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a „Monostorapáti Emlékérem” alapításáról és 

adományozásáról” szóló 18/2011. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták. A jelenleg hatályos rendelet szerint 

évente 4 emlékérem adományozható, ez kerülne módosításra oly módon, hogy évente csak 2 

emlékérem legyen adományozható.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a rendelet-módosítással egyetértenek, kézfeltartással 

jelezzék.  

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta az alábbi:  

7/2015. (V. 4.) önkormányzati    r e n d e l e t e t 

„Monostorapátiért Emlékérem” alapításáról és 

adományozásáról szóló 18/2001. (XII. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.  

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

2. Napirend  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a „Díszpolgári Cím” adományozásáról” szóló 

7/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a 

képviselők írásban megkapták. A módosítás azért vált szükségessé, mert a jelenleg hatályos 

rendelet szerint a javaslatokat július 31-ig lehet benyújtani és augusztus 20-án átadni 

ünnepélyes keretek között. Mivel évek óta augusztus 20-án nincs helyi rendezvény a 

rendeletet javasolta úgy módosítani, hogy a díszpolgári cím mindig a falunapon kerül 

átadásra, és a javaslatokat május 15-ig lehessen benyújtani.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi:  
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8/2015. (V. 4.) önkormányzati    r e n d e l e t e t 

Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 7/2013. 

(XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

3. Napirend 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 

17.) MvM. rendelet alapján lehetőség nyílik pályázat benyújtására a 2. célterületre: kistérségi 

közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan. Gépjármű 

beszerzése esetén mikrobusz vásárlásához nettó 8 millió forint igényelhető. A támogatási 

kérelemhez csatolni kell az önkormányzat képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés 

szükségességéről szóló határozatát, valamint a szakmai programot.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet  5/A. §. (1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően készült a Szakmai Program, melyet a képviselőket írásban megkaptak.  

Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

Takács Lászlóné  jegyző elmondta, hogy a kiküldött anyaghoz viszonyítva egy-két pontosítás 

szükségessé vált. Nem szerepel benn az, hogy az orvos hány alkalommal rendel. A pályázati 

kiírás megjelenésével ismertté vált a pontozási rendszer, ezért ezeknél a szempontoknál is 

kiegészítésre volt szükség. Nagyon szűken van meg a szükséges pont.  Minimálisan 25 pontot 

kell elérni, nekünk 26 pontunk van, mivel majdnem minden intézmény, illetve szolgáltatás 

jelen van a településen.  Részletesen ismertette a kapható pontokat.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van 

jelezzék.  

Takács Péter   polgármester, mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, 

javasolta a Szakmai Program elfogadását.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

36/2015. /IV. 29./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a kistérségi közlekedési 

szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó Szakmai 

Programot megismerte, azt az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

/Szakmai Program a jkv. mellékletét képezi/ 

4. Napirend 

Takács Péter   polgármester ismertette a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére 

benyújtandó pályázat benyújtására vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők megkapták.   
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Kérte  a képviselőket amennyiben egyetértenek az előterjesztésben leírt határozati javaslatban 

foglaltakkal, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

37/2015. /IV. 29/ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től  igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015.(IV.17.) MvM  

rendelet alapján 2. célterületre: kistérségi közlekedési szolgáltatás 

fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan.  

Beruházás a helyi fejlesztési tervek része, kistérségi közlekedési 

szolgáltatás fejlesztésének szükségességét e határozatban 

kinyilvánítják.  

Beszerezni kívánt gépjármű mikrobusz. Megpályázott 

támogatás összege: nettó 8.000.000-ft. az  elszámolható nettó 

költség 100 %-a. 

Képviselő-testület vállalja, hogy a beszerzendő gépjárműre 

CASCO biztosítást köt és az 5 évig tartó üzemeltetési kötelezettség 

alatt a szerződést fenntartja. Kistérségi közlekedési szolgáltatást 

ingyenesen látja el.  

Képviselő-testület utasítja a polgármester a pályázat benyújtásáról    

gondoskodjon. 

 

Felelős:     Takács Péter  

  polgármester 

Határidő:  2015. május 4. 

5. Napirend 

Takács Péter  polgármester  tájékoztatta a képviselőket, hogy A Völgy Turisztikai Egyesület  

Kapolcs község önkormányzatától 2014. évben megkapta a felső iskola épületét használatra. 

Az épületet pályázati pénzből tavalyi évben felújították, azóta ténylegesen Kapolcson 

működik a szervezet ezért célszerű lenne hivatalosan is ezt a helyet megjelölni székhelyként. 

Úgy tudja az ügyvezető már hivatalosan is indítványozta székhely megváltoztatását. 

Fontosnak tartja, hogy a székhely, illetve a telephely is Kapolcson legyen ne 

Monostorapátiban. Ezzel mindenféle kötelezettség alól mentesülnének, hisz jelenleg ezen a 

címen az önkormányzatnak több intézménye is működik: óvoda, orvosi rendelő, hivatal, 

szolgálati lakás. 

Gulyás Erzsébet   képviselő elmondta, hogy az alakuló ülésen döntöttek arról, hogy a TDM. 

székhelye Monostorapáti, Petőfi u. 123. legyen. Az egyedüli ok az volt, hogy a szervezet ne 

Kapolcs centrikus legyen.  

Takács Péter   polgármester  javasolta a Völgy Turisztikai Egyesület székhelyáthelyezését 

kezdeményezni a szervezet vezetőjénél.  

Kérte a képviselőket amennyiben a javaslattal egyetértenek kézfeltartással jelezzék.  
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Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

38/2015. /IV. 29./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

A Völgy Turisztikai Egyesület elnökénél (Dr. 

Vass István)  kezdeményezze az egyesület 

Monostorapáti, Petőfi u. 123. székhelyről 

Kapolcs, Kossuth u. 66. szám alatti székhelyre 

történő megváltoztatását.  

Felelős:   Takács Tibor 

       polgármester 

Határidő: 2015. május 31.  

Takács Péter  polgármester elmondta, hogy  A Völgy Turisztikai Egyesület „Kistérségi 

közlekedési szolgálat járműbeszerzése Monostorapáti településen”elnevezésű beruházásra 

szeretne pályázatot benyújtani, és ennek keretében a terepjárót vásárolni. A pályázathoz 

csatolni kell a telephely biztosítására szolgáló megállapodást, melynek tervezetét megküldte. 

Az egyesület vezetője szóban kérte, hogy a Monostorapáti önkormányzat járuljon hozzá 

ahhoz, hogy az egyesület Monostorapáti, Petőfi u. 123. szám alatti ingatlant jelölje meg a 

gépjármű telephelyéül. Úgy gondolja, hogy ezt a kérést jól meg kell fontolni.  

Molnár Andrea  képviselő megkérdezte az önkormányzat által benyújtott pályázat elbírálását 

befolyásolná –e a telephelyhez történő hozzájárulás.  

Takács Péter  polgármester szerint nagy a valószínűsége annak, ha itt marad a székhelye, és 

még telephelye is itt lenne, rosszabb eséllyel indulnánk a pályázaton. Amennyiben 

Monostorapáti község képviselő-testülete nem támogatja a kérelme, attól Ő még tud pályázni 

a gépkocsira, csak keresnie kell egy olyan személyt, aki biztosítja a telephelyet 

Monostorapátiban. 

Vigh Elemér  alpolgármester szerint nem szabad támogatni a kérelmet.  

Kérte a képviselőket szavazzanak arra vonatkozóan, hogy az egyesület részére biztosítják –e a 

telephelyet? 

Képviselő-testület egyhangúlag 6 nem szavazattal meghozta az alábbi:  

39/2015. /IV. 29./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete A Völgy Turisztikai Egyesület 

kérelmét nem támogatja, a „Kistérségi 

közlekedési szolgálat járműbeszerzése 

Monostorapáti településen” elnevezésű 

beruházáshoz Monostorapáti községben 

telephelyet nem biztosít.  

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 

döntésről az egyesület elnökét tájékoztassa.  

Felelős:    Takács Lászlóné  

       jegyző 
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Határidő:  2015. május 15. 

 

Takács Péter  polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Vizitársulat megszűnése után 

megmaradt, jelenleg 29.449 eFt, - melyet csak jogszabályban meghatározott célra lehet 

felhasználni - az önkormányzat Befejezett viziközmű beruházás számláján van elhelyezve, 

melyet célszerű lenne lekötni. Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek azzal, hogy a 

viziközmű számlán lévő pénzösszeg lekötésre kerüljön, kézfeltartással jelezzék. 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

40/2015. /IV. 29./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az önkormányzat Befejezett 

viziközmű beruházás számláján lévő 

pénzösszeget leköti.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzösszeg 

legkedvezőbb konstrukcióban történő folyamatos 

lekötéséről gondoskodjon.  

 

Felelős:   Takács Lászlóné  

      jegyző 

Határidő:   azonnal  

Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Monostorapáti Emlékérem 

elkészítésére kértek árajánlatokat. Három ajánlat érkezett, elég nagy eltérések voltak az 

árajánlatokban. A Magyar pénzverő Zrt-nél csak 120.000,-Ft a minta, + az érem elkészítése, a 

díszdoboz, oklevél. A legkedvezőbb az Éremmester Kft. ajánlata. Náluk 8.600,-Ft +ÁFA 12 

db emlékérem megrendelése esetén, a díszpolgári emlékplakett 4 db rendelése esetén 19.000,-

Ft+ÁFA. Az oklevelekhez szükséges mappa darabja 2850,-Ft+ ÁFA.  

A kitüntetése átadására június 13-i falunapon kerül sor, ezért mielőbb meg kell rendelni.  

Kérte a képviselőket amennyiben egyetértenek az Éremmester Kft. által adott ajánlatban 

szereplő emlékérme, illetve emlékplakett megrendelésével, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

41/2015. /IV. 29./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  a „Monostorapátiért 

Emlékérem”, illetve „Monostorapáti község 

Díszpolgára” cím adományozása céljából  kért 

árajánlatok alapján Éremmester Kft. /2400 

Dunaújváros, Magyar út 106/B./ ajánlatát fogadja 

el.  

Utasítja a jegyzőt, hogy árajánlat alapján – 

285.496,-Ft összegben - rendelje meg a 12 db 

emlékérmet, 4 db emlékplakettet díszdobozban, 
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illetve az oklevélhez szükséges mappákat, a 2015. 

évi költségvetés tartalék kerete terhére.  

Felelős:   Takács Lászlóné 

       jegyző 

Határidő:   azonnal 

Gulyás Erzsébet képviselő tájékoztatta a képviselőket, hogy május 31-én a hősök napi 

koszorúzást követően  kerül sor a temetődombon a települése tragikus körülmények között 

elhunyt  Tóth Ferenc székelyhídi honvéd emlékműavatására. Hangodi László rendezi a 

megemlékezést, melyhez sokan hozzájárulnak bizonyos dolgokkal. A székelyhídi 

polgármesterrel felvették a kapcsolatot, a polgármesteri hivatal munkatársait is meghívták a 

megemlékezésre. Győri Kálmán 15 fő részére finanszíroz egy ebédet, az elszállásolásuk meg 

lesz oldva. Az önkormányzatnak a megemlékezés költségbe nem kerül, csak azt kérik, hogy 

fogadják Őket, vegyenek részt minél többen az ünnepségen.  

Takács Péter   polgármester megköszönte a tájékoztatást, mivel több észrevétel, bejelentés 

nem volt, az ülést 20.05 órakor bezárta.  

 

Kmf.  

 

 Takács Péter       Takács Lászlóné 

 polgármester              jegyző 
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