
Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

Tel: 87/435-055. 

 

Száma: 1092-11/2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült:   Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 

                 2016.május 30-án (hétfőn ) 18  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  

                 üléséről. 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.  

 

Jelen vannak: Takács Péter    polgármester  

 Vigh Elemér    alpolgármester 

 Gulyás Erzsébet         képviselő 

                         Molnár Andrea          képviselő 

                         Soós Gyula                képviselő 

                         Varga János               képviselő  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

   Széll Pál      képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   Takács Lászlóné          jegyző 

   Krunikkerné Török Andrea pénzügyi vezető  

       

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné             jegyző  

 

Takács Péter  polgármester üdvözölte a jegyzőt,  és a  képviselőket. Megállapította, hogy a 

testületi ülés határozatképes, hisz  6   képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 

képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal  határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi 

napirendi pontot:  

 

Napirend:  1./ Pályázatokkal kapcsolatos döntések 

 

                Előadó: Takács Péter   polgármester  
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N a p i r e n d :  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete alapján lehetőség van az 

egészségház felújításának, energetikai korszerűsítésének, akadálymentesítésének 

támogatására pályázatot benyújtani. Megpályázható összeg 30 millió forint, saját forrás 

mértéke 5 %. A fejlesztés bruttó költsége: 29.690.000.-ft. igényelhető támogatás: 28.205.500.-

ft. saját forrás mértéke: 1.484.500.-ft.  

Javasolta a határozat tervezetet elfogadni. 

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

 48/2016.(V.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 3. ac) pont  szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztés támogatásának igénybevételére. 

Monostorapáti Petőfi u.123.sz. alatt lévő Egészségház felújítása, energetikai 

korszerűsítése, akadálymentesítése címmel. 

Fejlesztés  bruttó költsége:               29.690.000.-Ft.  

Igényelt vissza nem térítendő támogatás:                          28.205.500- Ft.  

Megpályázott összeg a beruházás költségének 95 %-a, 

 

5 % saját forrást                             1.484.500-ft-ot  

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítja. 

 

Eredményes pályázat esetén Monostorapáti  község Önkormányzata 

Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatásból megvalósult beruházást a 

beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének 

megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával 

– hasznosítja, a feladat-ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja  át az 

intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – 

települési önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan 

változik az intézmény fenntartója.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

                          Felelős: Takács Péter      polgármester  

 

Határidő: 2016. június 2. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy ugyan ezen törvény alapján lehetőség van 

belterületi utak felújítására. A Kossuth, Zrínyi és Fenyves utca felújításának költsége: 
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14.985.994-ft. Megpályázható maximális összeg: 20 millió forint, saját forrás mértéke 15 %. 

Ismertette a határozat tervezetet, és kérte annak elfogadását.   

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

49/2016.(V.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 3. c) pont  szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztés támogatásának igénybevételére. 

Kossuth, Zrínyi, Fenyves   utca felújításának bruttó költsége: 14.985.994.-Ft.  

Igényelt vissza nem térítendő támogatás:                                    12.738.094.Ft.  

Megpályázott összeg a beruházás költségének 85 %-a, 

 

15 % saját forrást                                        2.247.900.ft-ot  

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítja. 

 

Eredményes pályázat esetén Monostorapáti  község Önkormányzata 

Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatásból megvalósult beruházást a 

beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének 

megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával 

– hasznosítja, a feladat-ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja  át az 

intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – 

települési önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan 

változik az intézmény fenntartója.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

                          Felelős: Takács Péter      polgármester  

 

Határidő: 2016. június 2. 

 

Takács Péter  polgármester: elmondta, hogy Nagyvázsony pályázatot kíván beadnia  a TOP-

3.2.2.-15 kódszámú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 

megújuló energia források kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex 

fejlesztési programok” című projektre amelyet  konzorciumban  kívánnak megvalósítani. A 

konzorciumban részt vesz: Nagyvázsony, Pula, Mencshely, 

Vigántpetend,Kapolcs,Monostorapáti, Taliándörögd. Előzetesen közöltük az óvoda, 

egészségház, hivatal, iskolák,  TELEHÁZ. és könyvtár adatait. Javasolta a határozat tervezetet 

elfogadni. 

 

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

 

 

 

 

 



4 
 

50/2016.(V.30.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a Terület és 

Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.2.2-15 kódszámú 

„Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 

energia források kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex 

fejlesztési programok” című projekt benyújtásával egyetért,  felhatalmazza a 

polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2016. június 10. 

   

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, és az ülést 18,15  

órakor bezárta. 

 

 

      k.m.f.t. 

 

 

                        Takács Péter       Takács Lászlóné 

  polgármester              jegyző 
 

 


