
Önkormányzati Képviselő-testület  

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

  

Szám: 11-15/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18-án 

 /szerdán/18 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  

 8296 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  nem jelentette  be:  

 

 Széll Pál képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Takács Lászlóné jegyző 

 Soós Gyula „Bokréta” Nagycsaládos Egyesület titkára 

 Varga János Sportegyesület elnöke 

 Török Zoltánné Mozgáskorlátozottak Egyesület elnöke  

 Rompos József Polgárőr Egyesület elnöke  

 Kovács Pál Tűzoltó Egyesület elnöke  

  

  

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-

testület határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van, ezért az ülés megtartásának jogi akadálya 

nincs. Ismertette a napirendi pontokat, amelyet a képviselők kézhez kaptak, majd javasolta a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának levételét, a 2018. évi falinaptár 

árajánlatának és az óvoda konyhájában mosogatómedence vásárlásra vonatkozó árajánlat 

elfogadásának felvételét, valamint a volt TSZ iroda előtti közterületen a Tűzoltó Egyesület 

pályázatban való részvételének támogatásának felvételét. Felkérte a képviselőket az új 

napirendi pontok felvételének elfogadására és kérte a képviselőket kézfelemeléssel jelezzék, 

ha egyetértenek a módosított napirendi pontokkal. 
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Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t :  

 

Napirend: 1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete  önkormányzati 

rendelet tervezete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének   

alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi    

bejelentési eljárásról 

 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

 2./ Vegyes, aktuális ügyek 

a.) Közbeszerzési Terv módosítása 

b.) Belső ellenőrzési terv elfogadása 

c.) Monostorapáti, Óvoda u.5.sz. alatt lévő óvoda bölcsődei épületrész  

fejlesztéséhez  „B” típusú tájékoztató tábla elkészítésére benyújtott ajánlatok  

elbírálása  

d.) Monostorapáti, Óvoda u.5.sz. alatt lévő óvoda bölcsődei épületrész  

megépítéséhez  építési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése benyújtott 

ajánlatok elbírálása 

e.) A 2018. évi falinaptár elkészítéséhez benyújtott árajánlatok elbírálása 

f.) Az óvodakonyha mosogatómedence vásárlására benyújtott árajánlatok 

elbírálása 

g.) A Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatban való 

részvételének támogatása  

 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

1. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati 

rendelet tervezete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének 

alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési 

eljárásról 

 

Takács Péter polgármester a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének 

feltételeiről szóló rendelet megalkotásával kapcsolatosan elmondta, hogy átmeneti jelleggel a 

Településképi Arculati Kézikönyv elkészüléséig rendeletet kell alkotni, amely a reklámok, 

reklámhordozók és cégérek elhelyezését, feltételét és tilalmát szabályozza.  

 

Varga János képviselő szerint a rendeletben foglaltakat majd be is kell tartani, hogy csak ott 

lehessen hirdetés, ahol a rendelet szerint erre lesz lehetőség. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megbeszélést tartottak a 

településen, ahol szóba került a platán fa köré burkolat elhelyezése, amely megakadályozná, 

hogy a fa törzsére tegyenek fel hirdetéseket. Véleménye szerint helyi felajánlás segítségével is 

megoldható lehetne fából vagy fémből annak elkészítése, így megóvná a fát, amely az egykori 

postakocsi állomás három platánfájából az egyetlen fennmaradt fa, a település értéke. 

 

Varga János képviselő szerint az ötlet jó, de nem itt a rendeletalkotáskor kell kitérni rá. 
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Takács Lászlóné jegyző egyetértett a képviselővel, elmondta, hogy most egy átmeneti 

rendelet alkotásáról van szó, mivel nem készült el a  Településképi Arculati Kézikönyv és a 

településképi rendeletet. Településképi Arculati Kézikönyv és rendelet az egész település 

arculatára, a reklámokra is vonatkozik majd, amelynek megsértése esetén eljárást lehet 

indítani, ezért figyelni kell majd annak betartására.  

 

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket, hogy kézfeltartással jelezzék, ha 

egyetértenek a reklámokra vonatkozó rendelettervezettel. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal megalkotta az alábbi: 

 

13/2017. (X.20.) önkormányzati  r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testületének önkormányzati rendelete a reklámok, 

reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 

alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról 

és a településképi bejelentési eljárásról. 

 

/A rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

 

2. napirend: Vegyes, aktuális ügyek  

 

a.) Közbeszerzési Terv módosítása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a 2017. évi közbeszerzési terv módosítását az 

indokolja, hogy a közlekedésfejlesztési pályázat kapcsán kiírásra kerül a  közbeszerzés.  

 

Gulyás Erzsébet képviselő jelezte, hogy az előterjesztésben 2016. évi dátumozás szerepel. 

 

Takács Lászlóné jegyző megköszönte az észrevételt, elmondta, hogy elírás történt és annak 

javításáról intézkedni fog. 

 

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket, hogy kézfeltartással jelezzék, ha 

egyetértenek a 2017. évi közbeszerzési terv módosításával, mivel további hozzászólás nem 

volt. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 

beszámolót és meghozta az alábbi: 

 

97/2017. (X.18.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a 

alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2017. évi 

módosított közbeszerzési tervét elfogadja. 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert a 

közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat lássa el.  
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 Felelős: Takács Péter polgármester 

 Határidő: folyamatos 

 

2. b.) napirend: Belső ellenőrzési terv elfogadása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy kötelező önkormányzati feladatként belső 

ellenőrzési tervet kell készíteni, amelyre meghatározott témakörök ellenőrzésével bízták meg 

erre képzettséggel rendelkező személyt.  

 

Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy a korábbi években az ellenőrzési munkálatokat 

végző személlyel úgy látta meg voltak elégedve, de véleménye szerint több ajánlatot is 

lehetne kérni, hogy a költségek kevesebbe  kerüljenek. 

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta, hogy az ajánlat kedvező, mert ha a hat település 

alkalmazna egy belső ellenőrt többe kerülne, mint eseti megbízással alkalomszerűen ellátott 

munkavégzés díjazása. Elmondta, hogy idén a pénzkezelési szabályzat kerülne ellenőrzésre. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő szerint lehetne kérni mástól is ajánlatot, hogy egyértelmű legyen 

tényleg ez a legjobb. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, három éve folyamatosan ugyanaz a személy, Kövessiné 

Müller Katalin végzi a belső ellenőrzést, mivel a megbízási díja kedvező, és a munkájával is 

meg vannak elégedve.  

 

Varga János képviselő szerint a belső ellenőr eddig is precízen látta el munkáját. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy be van osztva mikor melyik terület kerül 

ellenőrzésre. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő úgy gondolja jó lenne tisztában lenni az árakkal a munkálatok 

költségeit illetően, hogy az önkormányzat is alá tudja támasztani miért őt bízta meg. 

 

Takács Péter polgármester az elhangzottak alapján javasolta, hogy a következő belső 

ellenőrzési terv elkészítése előtt majd legyen árajánlat kérve több szakembertől is, hogy 

átgondolhassák a belső ellenőr személyét, majd további hozzászólás hiányában felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a belső ellenőrzési tervvel. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 

beszámolót és meghozta az alábbi: 

 

98/2017. (X.18.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet határozat 

szerinti tartalommal jóváhagyta.  

Belső ellenőrzési feladattal megbízza Kövessiné Müller 

Katalin Tapolca, Fazekas utca 54. sz. alatti egyéni 

vállalkozót, belső ellenőrt.  

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 
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Határidő: Folyamatos 

 

c.) napirend: Monostorapáti, Óvoda u.5.sz. alatt lévő óvoda bölcsődei épületrész 

fejlesztéséhez  „B” típusú tájékoztató tábla elkészítésére benyújtott ajánlatok elbírálása  

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a TOP-os pályázat keretében 

kötelezően ellátandó feladatok keretében az óvoda bővítéséhez, a bölcsődei épületrész 

létrehozásához szükséges elhelyezni egy „B” típusú tájékoztató táblát. Elmondta három 

árajánlat érkezett, amelyek közül a Kölcsey Nyomda Kft. árajánlata a legkedvezőbb, javasolta 

annak elfogadását. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a 

Kölcsey Nyomda Kft ajánlatát kézfeltartással jelezze. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 

beszámolót és meghozta az alábbi: 

 

99/2017. (X.18.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú projekt 

megvalósításához szükséges „Monostorapáti „Kisdedóvó” 

kapacitás bővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő 

óvodaépület korszerűsítése” „B” típusú projekt 

kommunikációs tábla elkészítése ügyében az alábbi 

döntést hozta. 

 

Képviselő-testület megállapította, hogy a KÖLCSY 

Nyomda Kft. Tapolca, Batsányi J. u. 1., a Bakony-Balaton 

Média Kft. Veszprém, Vörösmarty tér 4. és a Skicc 

Reklámstúdió Budapest, Ó utca 42. ajánlata érvényes, mivel 

ajánlata megfelel az ajánlatkérési felhívásban foglaltaknak.  

 

Ajánlatkérés nyertese a KÖLCSEY Nyomda Kft. Tapolca, 

Batsányi J. u. 1., mivel az értékelési szempontok alapján a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 

ajánlatot nyújtotta be, bruttó 81.280.- Ft, a „B” típusú 

projekt kommunikációs tábla elkészítésének költsége. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

eljárás eredményét hirdesse ki. 

 

Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy az 

ajánlat-értékelési jegyzőkönyvet küldje meg az 

ajánlattevőknek.  

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2017. október 31. 
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d.) napirend: Monostorapáti, Óvoda u.5.sz. alatt lévő óvoda bölcsődei épületrész 

megépítéséhez  építési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése benyújtott ajánlatok 

elbírálása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy szintén pályázat keretében az óvoda bölcsődei 

épületrész megépítéséhez a tervezésre vonatkozó árajánlatokról kell dönteni, a legkedvezőbb 

a Maár Építész Kft. árajánlata bruttó 8.500.000.- Ft. 

 

Vigh Elemér alpolgármester a tervezőirodáról érdeklődött. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az óvoda konyha terveit is a cég végezte. 

 

Molnár Andrea képviselő véleménye szerint az ár projektfüggő is mekkora a projekt, de a 

pályázatnak része a tervezési költség is. 

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a pályázatban szerepel a tervezési 

és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése is. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy magába foglalja az árajánlat a rehabilitációs 

környezettervező mérnök, akadálymentesítésben jártas személy költségeit is. 

 

Varga János képviselő érdeklődött, hogy statikus, műszaki szakértő munkadíját is 

tartalmazza az árajánlat. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta, hogy a tervezési és kivitelezés költségek a műszaki 

szakemberek, statikus munkadíját is tartalmazzák. Majd további hozzászólás hiányában 

felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a Maár Építész Kft. 

ajánlatának elfogadásával. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 

beszámolót és meghozta az alábbi: 

 

100/2017. (X.18.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú projekt 

megvalósításához szükséges „Monostorapáti „Kisdedóvó” 

kapacitás bővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő 

óvodaépület korszerűsítése” című projekt 

megvalósításához szükséges generáltervezői feladatok 

elvégzése ügyében az alábbi döntést hozta. 

 

Képviselő-testület megállapította, hogy a Maár Építész 

Iroda Kft. Dombóvár, Pannónia út 50., GÁTERV 

Építésziroda Kft. Pécs, Rákóczi út 1 és a Szalai Építész 

Iroda Kft. Szombathely, Körmendi u. 40, KONÉP 

MÉRNÖK KFT. Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 14. ajánlata 

érvényes, mivel ajánlata megfelel az ajánlatkérési 

felhívásban foglaltaknak. 
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Ajánlatkérés nyertese a Maár Építész Iroda Kft. Dombóvár, 

Pannónia út 50., mivel az értékelési szempontok alapján a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 

ajánlatot nyújtotta be, bruttó 8.572.500.- Ft, az 

engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció 

elkészítésének költsége. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

eljárás eredményét hirdesse ki. 

 

Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy az 

ajánlat-értékelési jegyzőkönyvet, és bontási jegyzőkönyvet 

küldje meg az ajánlattevőknek. A tervezési szerződést írja 

alá. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2017. október 31. 

 

e.) napirend: A 2018. évi falinaptár elkészítéséhez benyújtott árajánlatok elbírálása 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 300 db falinaptár az előző évi 

méret szerint kerülne elkészítésre, majd ismertette az árajánlatokat, amelyek közül kiemelte a 

legkedvezőbb nettó 980 Ft/db Kölcsey Nyomda Kft. ajánlatát.300 db. naptár bruttó költsége: 

373.380.-ft.,BIVIO COLOR Kft. ajánlata bruttó 411.480.-ft, KHG. Print Kft. ajánlata: bruttó 

426.720.-ft.  

 

Varga János képviselő a darabszám mennyiségét illetően kért tájékoztatását. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy tavaly 350 db lett igényelve, de mindig marad 20-

30 db, ezért kértek most 300 db-ról árajánlatot, majd további hozzászólás hiányában felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a Kölcsey Nyomda Kft árajánlatának 

elfogadásával. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 

beszámolót és meghozta az alábbi: 

 

101/2017. (X.18.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2018. évi falinaptár elkészítésére a Kölcsey Nyomda Kft. 

árajánlatát fogadta el. 

 

Falinaptár mennyisége: 300 db 

Árajánlat összege: bruttó: 373.380.- Ft 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: 2017. október 31. 
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f.) napirend: Az óvodakonyha mosogatómedence vásárlására benyújtott árajánlatok 

elbírálása 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az óvoda konyhájában a 

meglévő mosogatómedencék nem felelnek meg az előírásoknak, több fázisú medencékre van 

szükség.  Ismertette az árajánlatokat :  GasztroKer Konyhatechnika Kft. Budapest, Klauzál tér 

15. bruttó 827.481.-ft,  ATInox Plusz Kft. Miskolc, Huszár u. 2. bruttó 862.482.-ft. és a 

Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Zrt. Tatabánya, Vágóhíd u. 4. ajánlata  bruttó 

755.650.-ft. Javasolta a kedvezőbb ajánlatot adó Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Zrt. 

cégtől  a mosogatót megrendelni.   

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 

beszámolót és meghozta az alábbi: 

 

102/2017. (X.18.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyetért Monostorapáti , Óvoda u.5. sz. alatt lévő óvoda 

konyha berendezésének pótlásával, mosogatómedence 

beszerzésével.  

 

 Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó Zrt. Tatabánya, 

Vágóhíd u. 4.sz. ajánlatát elfogadja, és megrendeli  bruttó 

755.650.- Ft. összegben.  

 

Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármester a 

szükséges intézkedések megtételére, eszközök beszerzésére, 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 

Határidő: 2017. október 31. 

 

g.) A Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatban való részvételének 

támogatása  

 

Takács Péter polgármester az utolsó napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy a 

Tűzoltó Egyesületnek a MOL Zöldövet  Programjában pályázaton való részvétele két körös, 

amelyben ha kiválasztják az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet akkor második körben kell 

konkrétan meghatározni mit szeretnének. Majd további hozzászólás hiányában felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület pályázatban való részvételével.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 

beszámolót és meghozta az alábbi: 
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103/2017. (X.18.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

támogatja a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesült  

MOL Zöldövezet Programban való részvételét. 

 

Képviselő-testület  hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat  

tulajdonát képező Monostorapáti 497/5. hrsz. alatt lévő 

2666 m2 nagyságú beépítetlen területen közösségi 

funkciójú zöld területet létesítsen, tudomása van a tervezett 

átalakításról.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére,   

 

Felelős: Takács Péter 

Határidő: 2017. október 31. és folyamatos 

 

Soós Gyula képviselő a tárcsa vásárlásának ügyéről érdeklődött. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy több árajánlatot még nem kértek, ezért nem került 

napirendre. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy október 23-án a megemlékezés időpontjáról, 

menetéről, amelynek keretében kerül átadásra az óvoda konyhája is, majd további hozzászólás 

hiányában megköszönte a részvételt és az ülést bezárta 19:00 órakor. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Takács Péter  Takács Lászlóné  

polgármester jegyző  


