Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.
Tel: 87/435-055.
Száma: 1092-14/2016.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által
2016. július 11-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
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Széll Pál

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné

jegyző

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 azzal a kiegészítéssel, hogy
az óvoda konyha fejlesztése ügyében hozott határozatot módosítsák.
Képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi
Napirendet: 1./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) Közbeszerzési eljárás megindítása az önkormányzat tulajdonában lévő
utak felújítása tárgyában
b.) Útfelújításhoz műszaki ellenőr megbízása
c.) Zetor Major 80 traktor vásárlására vonatkozó árajánlatok elbírálása
d.) Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételről
döntés
e.) Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása
f.) óvoda konyha fejlesztésre benyújtott pályázat hiánypótlás
Előadó: Takács Péter polgármester
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Napirend:
a.) Közbeszerzési eljárás megindítása az önkormányzat tulajdonában lévő utak felújítása
tárgyában
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Ifjúság utca építésének nettó költsége 11
millió forint. Előzetes egyeztetés alapján tervezik a Cinege köz, Petőfi köz és iskola udvar
felújítását, melynek költségeivel az építési beruházás meghaladják a nettó 15 millió forint
értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A Firmiter Füred Betéti Társaság
Balatonfüred ajánlatot adott a közbeszerzési eljárás lefolytatására, melynek összeg 250.000.ft.
Javasolta a céget megbízni az eljárás lefolytatásával.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
58/2016.(VII 11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti
község Önkormányzata Képviselő-testülete
közbeszerzési eljárást indít „Monostorapáti Önkormányzati tulajdonú
utak,terek
felújítása „ tárgyában. Közbeszerzési eljárás
lefolytatásával megbízza, külső szakértőként bevonja a Firmiter
Füred Betéti Társaság 8230. Balatonfüred, Móricz Zsigmond
u.18/A.sz. céget.
Képviselő-testület a közbeszerzés teljes körül lebonyolításáért kért
250.000.-ft-ot biztosítja 2016. évi költségvetéséből.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízásitanácsadási szerződés aláírására, szükséges intézkedések megtételére
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: Azonnal
b.)

Útfelújításhoz műszaki ellenőr megbízása

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az új közbeszerzési törvény alapján már az
eljárás lefolytatása előtt meg kell bízni a műszaki ellenőrt. Javasolta Demény Zoltán tervezőt
e feladattal megbízni, megbízási díja bruttó kivitelezési díj 1,5 %-a. Kérte a képviselők
véleményét, hozzászólását.
Gulyás Erzsébet képviselő javasolta keressenek másik személyt is, hisz a Hegyalja utca
építésénél is Ő volt a műszaki ellenőr és problémák voltak.
Vigh Elemér alpolgármester véleménye szerint nem olyan horderejű beruházások lesznek, a
közbeszerzéshez kell a megbízás.
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Molnár Andrea képviselő véleménye szerint sem volt rugalmas a tervező, ösztönszerűen
adott utasításokat, az utcában lakók kezdeményezésére utólag alakították ki a vízelvezető
árkot.
Takács Péter polgármester kérte a képviselőket szavazzanak. Aki egyetért Demény Zoltán
tervező megbízásával kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal meghozta az alábbi:
59/2016.(VII 11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti
község Önkormányzata Képviselő-testülete
„Monostorapáti Önkormányzati tulajdonú utak,terek felújítása „
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz Demény Zoltán
egyéni vállalkozót 8200. Veszprém, Boksa tér 1/b. sz. alatti lakost
megbízza a műszaki ellenőri feladatok ellátásával.
Képviselő-testület a műszaki ellenőri feladatok ellátásáért bruttó
kivitelezési díj 1,5 %-át biztosítja 2016. évi költségvetéséből.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására, szükséges intézkedések megtételére
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: Azonnal
c.)

Zetor Major 80 traktor vásárlására vonatkozó árajánlatok elbírálása

Takács Péter polgármester javasolta, hogy többszöri egyeztetés után döntsenek beérkeztek
a traktor vásárlására vonatkozó árajánlatokról. Zetor Major 80 traktor külföldi beszerzés
lesz, vételár: 25650 euró a Tavi-Trade Komárno ajánlata alapján. Az Ő ajánlatukat javasolta
elfogadni.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy áttanulmányozta az árajánlatokat, az elfogadásra
javasolt árajánlatban nincs garancia.
Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy a gyártó adja a garanciát 2 évre.
Soós Gyula képviselő kérdezte, hogy az ideszállítás a vevő feladata?
Vigh Elemér alpolgármester közölte, hogy a vevő feladata a szállítás, de Magyarországon
van forgalmazó telephelye Komáromban. Kérdezte, hogy nincs-e pályázat kiírva traktor
vásárlásra?
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a külterületi utak rendbetételére terveztek
pályázat kiírást a vidékfejlesztési minisztériumnál, de még nem jelent meg a pályázat.
Gulyás Erzsébet képviselő támogatta a traktor beszerzését, ez több éves igény.

4

Javasolta annak kidolgozását
visszajöjjön.

milyen módon lehetne hasznosítani, az árából valami

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a traktor beszerzésével
kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
60/2016.(VII.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Tavi-Tradi Komárno árajánlatát elfogadja, és megrendeli 25650 euró
értékben Zetor Major 80 traktort.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.
Képviselő-testület a traktor vételárát 2016. évi költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31.
d.)

Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételről döntés

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark
Program keretében pályázatot lehet benyújtani 2016. augusztus 15-ig. A program célja olyan
közösségi terek kialakítása, ahol valamennyi korosztály szabadidejét eltöltheti, cél, hogy
sportolási lehetőségek száma növekedjen, a lakosság egészségi állapota javuljon. 2 sportpark
igénylésére van lehetőség lakosságszámot figyelembe véve. 4 féle kategóriából a B típusút
javasolta minimális alapterület 70 m2, talajburkolat: gumi, minimális telepítésre kerülő
eszközszám: 7, különböző sportolási lehetőségekkel, 200 vagy 400 méteres futókör is
igényelhető. Azt kellene eldönteni indulnak-e a pályázaton, és mekkora összegű saját erőt
határoznak meg. Helyszínként a volt tsz. iroda helyét, vagy a felső iskolát jelölné meg. Kérte
a képviselők véleményét, javaslatát.
Molnár Andrea képviselő véleménye szerint a tsz. iroda helye jobb lenne, mivel az iskola le
van zárva, a futópálya nem is férne el azon a területen.
Gulyás Erzsébet képviselő a sportpályánál javasolta elhelyezni a sportparkot. Ő a 150 m2
alapterületű sportparkot javasolná megpályázni, futókörrel. Ebben az esetben egyetért a 500 e
ft. saját forrással.
Takács Péter polgármester javasolta, hogy arról döntsenek indulnak-e a pályázaton, ne
döntsenek a saját forrásról.
Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
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61/2016.(VII.11.)Ökt. sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti
Szabadidős- Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló
tájékoztatót megismerte.
Képviselő-testület pályázatot nyújt be 1 db. sportpark létrehozására.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

e.)

Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása

Takács Péter polgármester elmondta, hogy pályázatot lehet benyújtani a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont
szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Monostorapáti, Petőfi u.12.sz. – 829
hrsz – alatt lévő Művelődési ház, mint közösségi színtér műszaki, technikai
eszközállományának pótlására. Projektort, notebookot, valamint írásvetítő vásznat javasolt
beszerezni 335.926.-ft. értékben, igényelhető támogatás: 201.556.-ft. saját forrás 134.370.-ft.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
62/2016.(VII.11.)Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti
község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a)
pont szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
Monostorapáti, Petőfi u.12.sz. – 829 hrsz – alatt lévő
Művelődési ház, mint közösségi színtér műszaki, technikai
eszközállományát, kívánják pótolni.
Beszerzés, költsége:
335.926-ft
Igényelt vissza nem térítendő támogatás:

201.556-ft

Saját forrás:

134.370-ft

Saját forrást a 134.370.- Ft-ot az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséből biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős: Takács Péter

polgármester

Határidő: 2016. július 15.
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Takács Péter polgármester elmondta, hogy az érdekeltségnövelő pályázathoz be kell
csatolni a közművelődési intézmény, közösségi színtér fenntartását, működését igazoló
dokumentumot alapító okiratot. A művelődési ház nem önálló költségvetési szerv, ezért nincs
alapító okirata, helyette szükséges kinyilvánítani testületi határozattal, hogy a művelődési ház
közösségi színtér. Javasolta a határozat tervezetet elfogadni.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
63/2016.(VII.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet
II. 5. a) pontja alapján pályázatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra.
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
10/2014.(XII.15.)önkormányzati rendelete – Szervezeti és Működési
Szabályzat – 2. melléklete alapján ellátja a közművelődési intézmények,
közösségi színterek működtetését. Monostorapáti, Petőfi u.12.sz. – 829 hrsz
– alatt lévő Művelődési ház közösségi színtér.
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2016. július 15.
f.)

óvoda konyha fejlesztésre benyújtott pályázat hiánypótlás

Takács Péter polgármester elmondta, hogy pályázatot nyújtottak be a Monostorapáti Közös
Fenntartású Napköziotthonos Óvoda konyhájának fejlesztésére. Az 53/2016.(VI.29.)Ökt.sz.
határozatot módosítani kell, mivel a beruházás költségeinél nem vették figyelembe az ÁFA-t.
Kérte a határozat tervezet elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
64/2016.(VII.11.)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. 7. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására. Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
konyha fejlesztésére hozott 53/2016.(VI.29.)Ökt.sz. határozatát alábbiak
szerint módosítja:
Fejlesztés bruttó költsége:
ebből:

építés bruttó költsége:
eszközbeszerzés bruttó költsége:

22.967.746.-Ft.
18.605.500.-ft.
4.362.246.-ft.
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Igényelt vissza nem térítendő támogatás:

21.819.359.- Ft.

ebből:

17.675.225.-ft.

építés
eszközbeszerzés

4.144.134.-ft.

Megpályázott összeg a beruházás költségének 95 %-a,
saját forrást
5 %-ot
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítja.

1.148.387-ft-ot

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: Azonnal

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, és az ülést 7,30 órakor
bezárta.

k.m.f.t.

Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

