
Monostorapáti község Önkormányzata  Képviselő-testülete  

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/40-5/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 19-én /csütörtök/ 

18 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 

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 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Takács Lászlóné jegyző   

 

 

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

ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 6 képviselő  jelen van 

. Ismertette a napirendi pontot és javasolta napirendi pont közé felvenni a hivatal felújítására 

vonatkozó pályázat benyújtását.    

 Képviselő-testület  egyhangúlag, 6 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 

alábbi:  

 

N a p i r e n d e t :  1./ Orvosi rendelő bővítése, felújítása, akadálymentesítése kivitelezési  

                                      tervdokumentációk készítésére vonatkozó ajánlatok elbírálása  

                                      benyújtott ajánlatok elbírálása 

 

                                      Előadó: Takács Péter polgármester 
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                                  2./Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal infrastrukturális   

                                      fejlesztése  

 

                                      Előadó: Takács Péter polgármester 

 

 

1./ N a p i r e n d :  

 

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

akadálymentesítésére vonatkozó kivitelezetési tervdokumentációt 3 ajánlattevőnek 

továbbítottuk. 

Két ajánlat érkezett.  Sáfár-Bau Kft.    8284 Nemesgulács, Simon I.ltp.15.   Ajánlati ár:           

nettó 1.850.000.-ft. bruttó ár: 2.349.500.-ft.     

 KOCSIS-TERV BT.   8312 Balatonederics, Balaton u.24.       

Ajánlati ár:        nettó 2.000.000.-ft. bruttó 2.540.000.-ft.        

 

Javasolta eredménytelennek nyilvánítani az eljárást, mivel két ajánlattevő sem tudja 

határidőre vállalni a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését. Ismertette a határozat 

tervezetet. 

 Kérte a határozat tervezet elfogadását. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozta  az alábbi: 

 

26/2018.(IV.19.)Ökt.sz. h a t  á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-

VE1-2017-00003 azonosítószámú támogatás keretén belül megvalósításra 

kerülő, Monostorapáti „471” hrsz.-ú, belterületi ingatlanon meglévő 

„Monostorapáti Egészségház bővítésének, felújításának, 

akadálymentesítésének, valamint eszközfejlesztésnek, támogatása” című projekt 

kiviteli tervdokumentációjának elkészítése ügyében az alábbi döntést hozta:  

 

                       Képviselő-testület megállapította, hogy  az  egészségház  bővítésének, 

felújításának, akadálymentesítésének kivitelezési tervek elkészítésére   két  ajánlat került 

benyújtásra: 

Sáfár-Bau Kft. 8284 Nemesgulács, Simon I.ltp.15.  ajánlati ár: nettó 1.850.000.-

ft. bruttó ár: 2.349.500.-ft. A kiviteli tervek elkészítését  2018. június 25-i 

határidővel tudják vállalni. 

KOCSIS-TERV BT. 8312 Balatonederics, Balaton u.24. ajánlati ár: nettó 

2.000.000.-ft. bruttó 2.540.000.-ft.  A kiviteli tervek elkészítését  2018. július 

15-i határidővel tudják vállalni. 
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 Képviselő-testület az ajánlati felhívás 19. pontja alapján az ajánlási eljárás        

eredménytelennek nyilvánítja új eljárást indít.  Tervezők az teljesítési határidőt 

nem tudják vállalni. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert új eljárás 

indítására.   

 Felelős: Takács  Péter polgármester  

 

 Határidő: 2018. április 30. 

 

Takács Péter polgármester javasolta az ajánlattételi felhívást ismét küldjék ki tervezőknek, 

kivitelezési terv elkészítése céljából. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

  

 

27/2018. (IV.19.) Ökt. számú határozatot 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-

VE1-2017-00003 azonosítószámú támogatás keretén belül megvalósításra 

kerülő, Monostorapáti „471” hrsz.-ú, belterületi ingatlanon meglévő 

„Monostorapáti Egészségház bővítésének, felújításának, 

akadálymentesítésének, valamint eszközfejlesztésnek, támogatása” című projekt 

kiviteli tervdokumentációjának elkészítése ügyében az alábbi döntést hozta:  

 

Képviselő-testület az egészségház bővítésének, felújításának, 

akadálymentesítésének kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére  vonatkozó 

ajánlati felhívás tartalmát megismerte. Képviselő-testület javasolja zárt eljárás 

lefolytatását. Képviselő-testület egyetért a kiküldendő ajánlattételi felhívással. 

Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattétellel kapcsolatos eljárást teljes 

egészében bonyolítsa le. Három gazdasági szereplőnek az ajánlati felhívást 

küldje meg. A beérkezett ajánlatok bontását, értékelését végezze el, majd döntés 

céljából terjessze a képviselő-testület elé.   

  

               Felelős: Takács  Péter polgármester 

                           

                         Határidő: 2018. április 30.  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2. pont a, b, és c pontok 

szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Javasolta, hogy a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal infrastruktúra-fejlesztésére nyújtsanak be 

pályázatot.  Felújítás keretében el kell végezni az épület homlokzatának szigetelését, 

nyílászárók cseréjét, fűtés korszerűsítést.  

Pályázatot 2018.  május  2-ig kell benyújtani, maximálisan igényelhető támogatás 30 millió 

forint. Támogatás mértéke a fejlesztési költség 95 %-a. Javasolta a képviselő-testület 

hatalmazza fel a pályázat benyújtására.  
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Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

28/2018.(IV.19.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt 

be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 2. pont  ad) alcél  szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztés támogatásának igénybevételére Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal infrastrukturális fejlesztésére – hivatalfejlesztés - .  

Fejlesztés  bruttó költsége:        29.923.549.-ft.   

Igényelt vissza nem térítendő támogatás:    28.427.372.-ft.                                     

Megpályázott összeg a beruházás költségének 95 %-a, 

 

5 % saját forrást         1.496.177.-ft. 

                                        

összeget az önkormányzat 2018. 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: 2018. május  2. 

 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 18,20 órakor 

bezárta. 

 k.m.f. 

 

                       Takács Péter      Takács Lászlóné 

  polgármester             jegyző 
 


