
Önkormányzati Képviselő-testület  

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  
 

Szám: 11-3/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 26-án (szerdán) 

17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  nyilvános üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

 

 Takács Péter polgármester 

 Vigh Elemér alpolgármester 

                 Molnár Andrea képviselő 

 Soós Gyula képviselő 

 Varga János   képviselő 

  

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

  

 Gulyás Erzsébet képviselő 

 Széll Pál    képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Takács Lászlóné            jegyző 

  

Jegyzőkönyvvezető:  Takács Lászlóné             jegyző  

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, hisz 5 képviselő jelen van. Kérte a meghívóban szereplő napirendi pontok 

elfogadását.  

 

A Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 

határozathozatal nélkül elfogadta  az alábbi napirendet. 

 

 

N a p i r e n d : 1./ Vegyes, aktuális ügyek 

a.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi támogatása  

(Kossuth, Zrínyi, Fenyves utca felújítása) 

b.) Monostorapáti Egészségház bővítésének, felújításának, 

akadálymentesítésének, valamint eszközfejlesztésének támogatására 

pályázat benyújtása (TOP-4.1.1-16) 

 

                                  Előadó: Takács Péter  polgármester 
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a.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi támogatása  

(Kossuth, Zrínyi, Fenyves utca felújítása) 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a költségvetési törvény alapján pályázatot lehet 

benyújtani önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, belterületi utak 

felújítására. Javasolta a Kossuth, Zrínyi és Fenyves utca felújítására pályázni. Megpályázható 

összeg maximum 15 millió forint. Adó-erőképesség miatt a támogatás mértéke 75 %. Felújítás 

költsége bruttó 17.927.200.-ft. megpályázható összeg: 13.445.400.-ft. saját forrás mértéke: 

4.481.800.-ft. Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.  

 

Hozzászólás nem volt, ezért javasolta a határozat tervezet elfogadását. 

 

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

 

33/2017.(IV.26.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 

törvény 3. melléklet II. 2. pont  szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztés támogatásának igénybevételére. 

Kossuth, Zrínyi, Fenyves   utca felújításának bruttó költsége: 17.927.200.-Ft.  

Igényelt vissza nem térítendő támogatás:                                    13.445.400.Ft.  

Megpályázott összeg a beruházás költségének 75 %-a, 

 

25 % saját forrást                                        4.481.800.ft-ot  

az önkormányzat 2017. 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: 2017. május  2. 
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c.) Monostorapáti Egészségház bővítésének, felújításának, akadálymentesítésének,     

valamint eszközfejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (TOP-4.1.1-16) 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a TOP-4.1.1-16 kódszámú projekt keretében 

ismét lehetőség van a Monostorapáti Egészségház bővítésére, felújítására a pályázatot 

benyújtani. Javasolta változatlan tartalommal benyújtani bruttó 42.581.682.-ft. összegben. A 

pályázat 100 %-os finanszírozású. A pályázatíró cég ingyen elkészíti a pályázatot. 

 

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

 

34/2017.(IV.26.)Ökt. sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot nyújt 

be Monostorapáti Egészségház bővítésének, felújításának, 

akadálymentesítésének, valamint eszközfejlesztésének támogatására a 

Terület – és Településfejlesztési Operatív Program – TOP-4.1.1-16 

kódszámú -  projektre. 

 

Bruttó költség:  

 

Az épület  felújítási  költsége:                38.752.483.-ft.  

 

Eszköz,berendezés, informatika költsége:         1.801.500.-ft. 

 

Összesen:                                                      40.553.983.-ft.      

 

Elszámolható költségek: 

 

- közbeszerzés költsége:    1 %                                    405.540 .-ft. 

- Projektmenedzsment költsége: 2,5 %                               1.013.850.-ft. 

- műszaki ellenőr költsége 1  %                                               405.540. -ft. 

- tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása                                    202.769.-ft. 

 

Összes költség:                                                                    42.581.682.-ft. 

 

Megpályázott összeg:                                                          42.581.682.-ft. 

 

Képviselőtestület  a pályázat megvalósításához szükséges fedezetet 2017. 

évi költségvetéséből biztosítja. Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Takács Péter  polgármester  

Határidő:  folyamatos   

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülés 17,15 órakor 

bezárta.  

 

   k.m.f. 

       Takács Péter        Takács Lászlóné 

              polgármester             jegyző 


