
Önkormányzati község Önkormányzata Képviselő-testülete   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/40-2/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2018. március 8-án 

/csütörtök/ 18 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános  üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

 

Jelen vannak: 

 

Takács Péter polgármester  

Vigh Elemér alpolgármester  18,15 órától  

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 

Varga János  Egervölgye Sportegyesület elnöke  

 

Jegyzőkönyvvezető:  Takács Lászlóné jegyző   

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen a megjelenteket. A 

jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 5 tagja 

jelen van Tájékoztatta a képviselőket, hogy napi rend előtti szóbeli és írásbeli javaslat nem 

érkezett. Ismertette a napirendi pontot és javasolta annak elfogadását. Felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a napirendi pontokkal.  

 

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

                        a.)„Monostorapáti „Kisdedóvó” kapacitás bővítése, új bölcsőde létrehozása, 

                              meglévő óvodaépület korszerűsítése” című projekt Közbeszerzési 

                              eljárás  lefolytatásához közbeszerző kiválasztása  

                        b.) Szociális alapellátások térítési díjának elfogadása 

                      c.) Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása  

    

                             Előadó: Takács Péter polgármester 
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a.)„Monostorapáti „Kisdedóvó” kapacitás bővítése, új bölcsőde létrehozása,  meglévő 

óvodaépület korszerűsítése” című projekt Közbeszerzési  eljárás  lefolytatásához közbeszerző 

kiválasztása  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az óvoda fejlesztéséhez közbeszerzési szakértőt 

kell kiválasztani. Négy közbeszerző részére megküldték az ajánlattételi felhívást , 3 

közbeszerző tett ajánlatot: Veszprémi Beruházási, Vállalkozás és Befektetési Zrt.8200 

Veszprém, Radnóti tér 2/A.  Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. 7090 Tamási, 

Vas Gereben u.1. és  Firmiter Bt.  8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond u.18/A . Két ajánlat 

tevőt  hiánypótlásra kellett felszólítani, mivel az ajánlatot csak egy példányban nyújtották be, 

és nem csatoltak referenciát. Hiánypótlást teljesítették, ezért mind három ajánlat érvényes 

volt. Legkedvezőbb ajánlatot Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. 7090 

Tamási, Vas Gereben u.1. tette, ajánlatuk bruttó 1.580.000.-ft. Javasolta a határozat tervezetet 

elfogadni. 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

8/2018. (III.8.) Ökt. számú határozatot 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-

2016-VE1-00031 azonosítási számú, „Monostorapáti „Kisdedóvó” kapacitás 

bővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése” című 

projekt Közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása, közreműködés a kivitelező 

(építési munkák) és eszközöket szállító partnerek kiválasztásában benyújtott 

árajánlatok alapján az alábbi döntést hozta:  

 

                       Képviselő-testület megállapította, hogy  

 

                       Veszprémi Beruházási, Vállalkozás és Befektetési Zrt.  

        8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A. 

    

                        Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.   

                        7090 Tamási,  Vas Gereben u.1.  

 

                        Firmiter Bt  

                        8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond u.18/A. 

                        

                        ajánlata érvényes, mivel ajánlata megfelel az ajánlatkérési  felhívásban    

                       foglaltaknak.  

  

                       Ajánlatkérés  nyertese a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.   

                       7090 Tamási,  Vas Gereben u.1. mivel a  legalacsonyabb összegű          

                       ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot nyújtotta be, bruttó 1.580.000.-ft.-ft. a 

                       közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége.  

 Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás eredményét  

                       hirdesse ki.  
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Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert,  hogy az ajánlat-értékelési 

jegyzőkönyvet, és bontási jegyzőkönyvet  küldje meg az ajánlattevőknek. 

Szerződést kösse meg a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.   

 

Felelős:  Takács Péter    polgármester 

                        Határidő: 2018. március 16.  

b.) Szociális alapellátások térítési díjának elfogadása 

 

Takács Péter  polgármester: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás megküldte a 

javaslatot a szociális ellátások térítési díjairól, kérte a képviselőket a javasolt határozat 

elfogadására. 

 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 5 igen 

szavazattal  meghozta a következő 

 

9/2018. (III.8.) Ökt. számú határozatot 

 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tapolca 

Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint 

nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton – felvidéki 

Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított 

szociális és gyermekjóléti alapellátások előterjesztésben javasolt térítési 

díjakat elfogadja 

 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás 

elnökét a határozat megküldésével értesítse. 

 

Felelős: Takács Péter  polgármester 

Határidő: 2018. március 15. 

 

c.) Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása  

    

Takács Lászlóné jegyző: a korábbi választási bizottság tagjai közül Oravecz Tiborné póttag 

nem vállalta a feladatot ezért javasolta Nagyné Szabó Cecília Monostorapáti, Dózsa  u.3.sz. 

alatti lakost  póttagnak megválasztani.    

 

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással 

jelezze.   

 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 6 igen 

szavazattal meghozta a következő 

 

10/2018. (III.8.) Ökt. számú határozatot 

 

Monostorapáti      község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási  

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § alapján a  

Helyi Választási Bizottság póttagjának  

                                             Nagyné Szabó Cecília Monostorapáti, Dózsa u.3. sz. alatti lakost 

                             megválasztotta. 
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megválasztott 

póttagtól az esküt vegye ki, a megbízólevelet  adja át. 

 

                            Felelős:  Takács Péter      polgármester 

 

                            Határidő:  2018. március 13.  

 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az orvosi rendelő felújítására, bővítésére 

benyújtott pályázat  kedvező elbírálásban részesült. Kivitelei tervet kell készíttetni, 3 tervező 

részére meg kell küldeni az ajánlattételi felhívást. A beruházás meghaladja a nettó 25 millió 

forintot, ezért kézbeszerzési eljárást kell lefolytatni, a közbeszerzőt is ajánlattételi felhívás 

alapján lehet kiválasztani. 

Következő testületi ülésre elkészítik az ajánlattételi felhívásokat. 

 

Közfoglalkoztatással kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket, hogy munkaerő hiány van. 

Két-három idős van, akiknek az ebéd szállítását meg kell oldani. Jelenleg ezt a feladatot 

közfoglalkoztatásban látják el. 4 főt úgy tud alkalmazni, hogy 2 főt felvehet a régi dolgozók 

közül, 2 főt pedig a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közül kell 

alkalmazni.  

 

Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 18,30  órakor bezárta. 

 

 

      k.m.f. 

 

 

 

  Takács Péter       Takács Lászlóné 

  polgármester                jegyző  

 

 

 


