Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.
Tel: 87/435-055.
Száma: 1092-6/2016.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által
2016.április 4-én (hétfőn ) 7 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről.
Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.
Jelen vannak: Takács Péter
Vigh Elemér
Gulyás Erzsébet
Molnár Andrea
Soós Gyula
Széll Pál
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné
Soós Gyula
Varga János

jegyző
Bokréta Nagycsaládos Egyesület elnöke
Egervölgye Sportegyesület elnöke

Jegyzőkönyvvezető:
Takács Lászlóné

jegyző

Takács Péter polgármester üdvözölte a jegyzőt, és a képviselőket. Megállapította, hogy a
testületi ülés határozatképes, hisz mind a 7 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte
a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot, azzal a kiegészítéssel, hogy
tárgyalják meg az „Apáti „ nevű településekkel kapcsolatos előterjesztést, valamint a TOP3.1.1-15 számú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú projektet, valamint a
műfüves pálya építésével kapcsolatos pályázatról tájékoztatást.
Képviselőtestület egyhangúlag, 7 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi
napirendi pontot:
Napirend: 1./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.)Pályázatokkal kapcsolatos döntés
b.) Apáti „ nevű településekkel kapcsolatos előterjesztés
c.) TOP-3.1.1-15 számú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés projekt
d.) Műfüves pálya építésével kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Takács Péter polgármester
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Napirend:
a.)Pályázatokkal kapcsolatos döntés
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
VP-6-7.4.1-16 kódszámú pályázat kiírásra került. Javasolta a Közös Önkormányzati Hivatal
homlokzati hőszigetelésének, nyílászárók cseréjének, fűtéskorszerűsítésének, az Alsó Iskola
homlokzati hőszigetelésének, valamint nyílászárok cseréjének elvégzését pályázat keretében.
Két vállalkozótól árajánlatot kért: Közös Önkormányzati Hivatal nyílászáró cseréjére,
hőszigetelésre munkadíjjal együtt Kiss Zoltán vállalkozó 6.854.660.-ft.ot, NL. Építési
vállalkozás 12.564,557.-ft. árajánlatot nyújtott be, az Alsó Iskola
nyílászáró cseréje,
hőszigetelése munkadíjjal együtt Kiss Zoltán vállalkozó árajánlata alapján 4.345.183.-ft-ba
kerülje. NL. Építési vállalkozás ugyanezen munkára szóló ajánlata: 10.408.614.-ft.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
21/2016.(IV.4.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülte kinyilvánítja
szándékát a Vidékfejlesztési Program 6-7.4.1-16 kódszámú pályázaton való
indulásról. Monostorapái Közös Önkormányzati Hivatal
homlokzati
hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, a fűtéskorszerűsítését, az Alsó Iskola
homlokzati hőszigetelését, valamint nyílászárok cseréjét pályázat keretében
megvalósítja. Felkéri a polgármestert a pályázat előkészítésére. Az önrészhez
szükséges forrást a 2016. évi költségvetés fejlesztési keret terhére biztosítja.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: azonnal
Takács Péter polgármester javasolta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény alapján Monostorapáti Iskola utca 2. szám alatt található
Falumúzeum üresen álló helyiségének felújítására nyújtsanak be pályázatot. Almád monostor
régészettörténeti kőgyűjteményére vonatkozó kiállítás megvalósítását tenné lehetővé a
helyiség felújítása. A kiírás szerint a teljes fejlesztési költség 10%-át az önkormányzatnak
saját forrásként kell biztosítania. A támogatás felhasználásának végső határideje 2017.
december 31. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
Gulyás Erzsébet képviselő javasolta az állandó kiállítás létrehozása érdekében a helyiség
felújítását. Sajnos elég rövid idő áll rendelkezésre a pályázat benyújtására.
Takács Péter polgármester javasolta a határozat tervezet elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
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22/2016.(IV.4.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja,
hogy a Monostorapáti Falumúzeum állandó kiállítás bővítésével kapcsolatos
pályázatát a mellékelt tartalommal az alábbiak szerint benyújtsa:
A pályázat elnevezése:
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)
(Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény (a továbbiakban 2016. évi Kvtv.) 3. számú mellékletének 5.c)
pontjának felhatalmazása alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
kiírt pályázat)
Pályázati alcél:
a) Múzeumok szakmai támogatása
aa) állandó kiállítás előkészítése, létrehozása
A fejlesztés teljes költsége:
950 eFt, ebből:
sajátforrás: 95 eFt
támogatás:
855 eFt
Pályázati önrész: a teljes fejlesztési költség 10%-a, azaz 95 eFt (kilencvenötezer forint).
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2016. április 7.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Ifjúság utca burkolatépítésével kapcsolatos
előterjesztést a képviselők megkapták. 3 cégtől kért árajánlatot. Via Vomitó Kft. Veszprém,
Swietelsky Magyarország Kft. Csorna, és Strabag Általános Építő Kft. Veszprémtől. Via
Vomitó Kft. alternatív ajánlata eltér az engedélyes terv műszaki tartalmától. Kérte Demény
Zoltán úttervező véleményét, hogy műszakilag mennyire befolyásolná hosszú távon az út
állapotát az árajánlatban szereplő javaslat.
Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.
Vigh Elemér alpolgármester javasolta, hogy várják meg a tervező álláspontját. Tisztázni
kell, hogy mit bír el a kisebb rétegrend, nagyobb járművek közlekedésével is kell számítani,
legalább évente egy alkalommal tűzifát szállítanak az ott lakók.
Molnár Andrea képviselő véleménye szerint két vállalkozás is van, akik nagyobb autóval
közlekednek, biztonságosabb ha az útszélén lakásukhoz közel állnak meg.
Varga János képviselő kérdezte, hogy az út nyomvonala eltér a tervhez képest, ezért kell
megerősíteni?
Takács Péter polgármester elmondta, hogy Papp József ingatlana előtt szélesebb az út
nyomvonala. Kérte a képviselőket, aki egyetért az A. variációval kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
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23/2016.(IV.4.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülte tudomásul
veszi az Ifjúság utca burkolatépítésére vonatkozó tájékoztatást, egyetért az
utca burkolásának 2016. évi építési munkáinak elkezdésével. Az ehhez
szükséges forrást a 2016. évi költségvetés fejlesztési keret terhére biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a kivitelezéssel kapcsolatos
további egyeztetésre.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: azonnal
b.) Apáti „ nevű településekkel kapcsolatos előterjesztés
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az „Apáti” nevű
településekkel kapcsolatos előterjesztést, kérte a határozat tervezet elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
24/2016.(IV.4.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testület egyetért az Apáti
nevű települések
találkozójának 2016 évi., településünkön történő
megrendezésével. Felhatalmazz a polgármester az ez irányú tárgyalások
megkezdésére, árajánlatok bekérésére. A pontos költségek ismeretében külön
határozatban biztosítja a rendezvény lebonyolításához szükséges anyagi
fedezetet.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: folyamatos
c.) TOP-3.1.1-15 számú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés projekt
Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket TOP.3.1.1-15 kódszámú közlekedés
fejlesztésre kiírt pályázatról. A pályázatot konzorcium keretében adhatnák be az
önkormányzatok: Nagyvázsony, Pula, Vigántpetend, Kapolcs, Monostorapáti. A támogatási
összeg 500 millió Ft. Egy veszprémi pályázatíró cég készíti a pályázatot, a pályázatírás
költsége 240 ezer Ft, amit a résztvevő önkormányzatok a tervezett beruházás arányában
fizetnének. Aláírta a konzorciumi együttműködési megállapodást. Pályázat keretében
forgalom lassító szigetet alakítanának ki a temető előtt, valamint az Eger patakon lévő híd
felújítása miatt elkerülő hidat építenének, a közút kezelőnél elkezdték a tervezést. Temető
melletti szakaszon járda is kiépíthető. Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.
Vigh Elemér alpolgármester kérdezte, hogy a pályázat 100 %-os támogatottságú-e?
Gulyás Erzsébet képviselő 7,25 órakor elhagyta az üléstermet.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a támogatottság 100 %-os. Kérte a képviselőket
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támogassák, hogy a pályázat ügyében eljárjon.
Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
25/2016. (IV.4.) Ökt. számú határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi
szándékát, hogy a TOP-3.1.1-2015 „ Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” kódszámú pályázatot benyújtja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat ügyében
járjon el.
Vállalja a pályázat benyújtásával kapcsolatos költségeket.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: folyamatos
d.) Műfüves pálya építésével kapcsolatos tájékoztatás
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a sportegyesület elnöke megkereste műfüves
pálya ügyében. Kérte Varga János elnököt tájékoztassa a képviselőket.
Varga János képviselő egyben a sportegyesület elnöke elmondta, hogy amennyiben az
önkormányzat indul a pályázaton a KLIK. támogató nyilatkozatát be kell szerezni. Nagyobb
gondot jelent az idő rövidsége, és az, hogy a költségek 70 %-át kell az önkormányzatnak
vállalni. Megfelelő helyszínt kell biztosítani, 5 %-nál nem lehet nagyobb a terület lejtése. Az
iskola mellett lévő bitumenes pályát nem lehet megszűntetni, mellett lévő terület pedig kicsi,
nem lehet elhelyezni egy 40 x 22 méter nagyságú pályát. A sportpálya mellett sincs olyan
terület.
Takács Péter polgármester javasolta, hogy most ne döntsenek, keressenek olyan helyszínt
ahol meg lehet építeni a pályát, 2017. évre készítsék elő a pályázatot.
Kérte a képviselőket akinek közérdekű bejelentése, javaslata van tegye meg.
Molnár Andrea képviselő kérdezte, hogy mikor foglalkoznak az óvoda pályázattal?
Takács Péter polgármester elmondta, hogy folyamatban van az egyezetés a pályázatról, meg
kell vizsgálni a beépítési lehetőséget, százalékot.
Megköszönte a képviselők megjelenését, és az ülést 7,40 órakor bezárta.

k.m.f.t.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

