
Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

Tel: 87/435-055. 

 

Száma: 1092-20/2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:   Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 

                 2016. szeptember 7-én (szerdán) 18  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  

                 üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Takács Péter   polgármester  

 Vigh Elemér   alpolgármester 

 Molnár Andrea          képviselő 

              Soós Gyula                képviselő  

 Széll Pál              képviselő 

 

 

Távolmaradását előzetesen  nem jelentette be:    

 

Gulyás Erzsébet         képviselő 

                        Varga János               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  5   képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 

képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal  határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi  

 

Napirendet: 1./ Vegyes, aktuális ügyek 

 

     a.)Vis maior pályázattal kapcsolatos határozat módosítása  

     b.) Fűgyűjtő adapter vásárlása 

     c.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 

          csatlakozás 

     d.)Monostorapáti, Petőfi u.65.sz. alatt lévő ingatlan adásvétele 

 

         Előadó: Takács Péter polgármester  
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   a.)Vis maior pályázattal kapcsolatos határozat módosítása  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a vis maior pályázattal kapcsolatban a Veszprém 

Megyei Államkincstártól hiánypótlás érkezett. Javasolta a 69/2016.(VIII.18.)Ökt.sz. 

határozatot kiegészíteni a megküldött tervezet alapján. 

 

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a határozat tervezetet elfogadni. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

90/2016.(IX.7.)Ökt.sz. h a t á r o z a t  

A Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestülete a vis maior 

támogatás ügyében hozott 69/2016.(VIII.18.)Ökt.sz. határozatát alábbiak szerint 

kiegészíti: 

 

Képviselő-testület kijelenti, hogy 

 

-  a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik 

- más, a tulajdonban lévő építménye ezt a feladatát nem tudja ellátni 

- a károsodott építmény a helyi közösségi közlekedést biztosítja, 

-         vállalja  a károsodott, kötelező feladatot ellátó építményre az értékkövető  

          biztosítás megkötését 

 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a testületi határozatot küldje meg a 

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodának. 

 

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

 

Határidő: Azonnal  

 

   b.) Fűgyűjtő adapter vásárlása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy előző testületi ülésen felvetődött fűgyűjtő 

adapter beszerzése. Kért árajánlatot, az egyik ajánlat bruttó 193.884.-ft., a másik 185.000.-ft. 

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. 

 

Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy az ide év olyan, hogy sokat kellett nyírni a 

füvet. Nem támogatja a beszerzést. Az önkormányzat olyan beruházást eszközölne, amit nem 

tud közterületen használni. A füvet először le kell vágni, azt követően lehet összegyűjteni, 

kétszer kell a területen végig menni. Az önkormányzatot nem lehet terhelni ezzel. 

 

Molnár Andrea képviselő javasolta, hogy ne döntsenek, mivel a kérelmező a sportegyesület 

elnöke nincs itt. 

 

Soós Gyula képviselő véleménye szerint  olyan traktort kellene  vásárolni, ami a füvet is 

összegyűjti.   
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Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy fűgyűjtő kevés füvet tud összegyűjteni. 

 

Takács Péter polgármester javasolta a vásárlásról  következő ülésen döntsenek.  

 

Képviselők a javaslattal határozathozatal nélkül egyetértettek.  

 

c.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 

 

Takács Péter polgármester  elmondta, hogy 2016. október 3-ig lehet csatlakozni a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Évek óta támogatják a 

hátrányos helyzetű tanulókat, ezért javasolta a csatlakozást. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

91/2016.(IX.7.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

   

Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselőtestülete az Emberi 

Erőforrások Minisztériummal együttműködve csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2017. évi pályázati fordulójához.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándék-nyilatkozat 

aláírására.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a szándéknyilatkozatot az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő /1381 Budapest, Pf. 1418./ részére küldje meg, a pályázat 

kiírásáról gondoskodjon.  

 

Felelős:Takács Lászlóné 

       jegyző 

Határidő:   2016. október 3.  

 
   d.)Monostorapáti, Petőfi u.65.sz. alatt lévő ingatlan adásvétele 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy elkészült az értékbecslés a Petőfi u.65.sz. 

ingatlanra. Az ingatlan piaci értékét 2.200.000.-ft-ban határozták meg, melytől +, - 15 %-kal 

el lehet térni. Eladó 2.500.000.-ft-ra tartja az ingatlant.  Javasolta hozzanak határozatot az 

ingatlan vásárlásáról.                     

 

Molnár Andrea képviselő elmondta, hogy a vételről több alkalommal beszéltek, javasolta azt 

megvásárolni. 

 

Vigh Elemér alpolgármester javasolta az ingatlant maximum 2,5 millió forintért 

megvásárolni,  az eladóval egyeztetni kell a vételárról, folytasson tárgyalást a polgármester 

minél alacsonyabb vételárra vonatkozólag. 
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Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az ingatlan 

megvásárolják kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

92/2016.(IX.7.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata megvásárolja Monostorapáti 

belterületben  Petőfi u.65.sz.  8 hrsz. alatt lévő 1738 m2 nagyságú, lakóház, 

udvar megjelölésű  ingatlant maximum 2.500.000.-ft. vételárért. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert folytasson tárgyalást az 

eladóval a vételárra vonatkozólag, feljogosítja az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

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

bezárta. 

 

 

      k.m.f.t. 

 

 

 

  Takács Péter       Takács Lászlóné 

  polgármester               jegyző  

 

 


