
Önkormányzati Képviselő-testület   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/40-6/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 8-án /kedden/ 19 

órai kezdettel megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Polgármester Irodája 

  8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

 

Takács Péter polgármester  

Molnár Andrea képviselő  

Soós Gyula képviselő  

Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

 Vigh Elemér alpolgármester 

Gulyás Erzsébet képviselő  

 Széll Pál képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

Takács Lászlóné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Domonkos Istvánné  

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület rendkívüli ülésén a 

megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mivel 4 tagja jelen van. Tájékoztatta a képviselőket, hogy napi rend előtti szóbeli és írásbeli 

javaslat nem érkezett. Ismertette a napirendi pontot és javasolta az Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület támogatási kérelmének a MOL pályázatához önrész biztosításának felvételét. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Tűzoltó Egyesület nyert a pályázaton és az önrész 

meglétéhez kérték az önkormányzat segítségét. Felkérte a képviselőket kézfeltartással 

jelezzék, ha egyetértenek a napirendi pontokkal.  

 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett és 

egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:  

 

N a p i r e n d e t :  

1./ Orvosi rendelő bővítése, felújítása, akadálymentesítése kivitelezési 

tervdokumentációk készítésére vonatkozó ajánlatok elbírálása 

Előadó: Takács Péter polgármester 
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 2./ Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület MOL Zöldövezet 

program pályázatához önrész biztosításának elfogadása 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

 

1. napirend: Orvosi rendelő bővítése, felújítása, akadálymentesítése kivitelezési 

tervdokumentációk készítésére vonatkozó ajánlatok elbírálása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy 2018. április 24-én három vállalkozó részére 

került kiküldésre az orvosi rendelő felújítására kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséhez 

árajánlatkérés, amelyre két árajánlat érkezett a Maár Építész Iroda Kft Vásárosdombó és a 

Szalai Építész Iroda Kft Szombathely részéről. Kérte a képviselőket mondják el 

véleményeiket az árajánlatokról és tegyenek javaslatot. 

 

Varga János képviselő szerint az alacsonyabb összegű árajánlat kerüljön elfogadásra. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az alacsonyabb összegű Maár Építész Kft. árajánlatát. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen 

szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:  

 

30/2018. (V.8.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „TOP-4.1.1-16-2016-VE1-2017-00003 azonosítási 

számú, a Monostorapáti „471” hrsz-ú (Monostorapáti, 

Petőfi u 123. sz. alatti) „Monostorapáti Egészségház 

bővítésének, felújításának, akadálymentesítésének, 

valamint eszközfejlesztésének támogatása” című 

projekt kiviteli tervdokumentációjának elkészítése 

ügyében benyújtott árajánlatok alapján az alábbi döntést 

hozta: 

 

Képviselő-testület megállapította, hogy 

 

Ajánlattevő neve: Maár Építész Iroda Kft. 

Székhelye: 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17. 

 

Ajánlattevő neve: Szalai Építész Iroda Kft. 

Székhelye: 9700 Szombathely, Körmendi út 40. 

 

ajánlata érvényes, mivel ajánlata megfelel az ajánlatkérési 

felhívásban foglaltaknak. 

 

Ajánlatkérés nyertese a Maár Építész Iroda Kft. 7362 

Vásárosdombó, Szabadság tér 17. mivel a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot nyújtotta 

be, bruttó 1.803.400.- Ft a kiviteli tervdokumentáció 

elkészítésének költsége. 
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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 

szerződést kösse meg a Maár Építész Iroda Kft-be. 

 

Felelős: Takács Péter 

 polgármester 

Határidő: 2018. május 10. 

 

(Árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület MOL Zöldövezet program 

pályázatához önrész biztosításának elfogadása 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Monostorapáti Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület MOL Zöldövezet program pályázatán nyert, amelynek keretében a volt 

TSZ iroda helyén és a tűzoltó szertár körül szeretnének parkot létrehozni, fákat, cserjéket, 

virágokat ültetni, valamint a régi tűzoltó szekér tetőszerkezettel ellátott helyre kerülne. 

Tájékoztatta a képviselőket az egyesület kérte az önkormányzat segítségét az önerőhöz, mivel 

az egyesület nem rendelkezik ekkora összeggel. 

 

Molnár Andrea képviselő részletes tájékoztatást kért a tűzoltó szekér tervezett helyéről és az 

önerő összegéről. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta, hogy MOL Zöldövezet program keretében szeretnék 

megvalósítani többek között a Szent Flórián közösségi parkot, amelyben a régi tűzoltó szekér 

tervek szerint a volt TSZ iroda helyén, a lépcsőkhöz kerülne és a fedett hely biztosítaná annak 

állagmegóvását. Elmondta, hogy a pályázat költsége 1.262.150.- Ft, az önerő 418.555.-Ft, 

amelyből az önkormányzatnak 285.555.- Ft összeggel kellene hozzájárulnia, az egyesület a 

fennmaradó összeget biztosítaná az önerőhöz. További vélemény, hozzászólás hiányában 

felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az önerő biztosításával. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen 

szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:  

 

31/2018. (V.8.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8296 

Monostorapáti, Petőfi u. 108.) MOL Zöldövezet program 

pályázatához 258.555.- Ft összeget biztosít az önerő 

forrásához. A pályázat célja Szent Flórián Közösségi tér 

kialakítása. 

 

A pályázat összes költsége: 1.262.150.- Ft 

Meglévő forrás (önerő):    418.555.- Ft melyből  
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Önkormányzati önerő:    285.555.- Ft 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet a döntésről 

tájékoztassa. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önerő 

biztosításához a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Takács Péter  

 polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

Takács Péter polgármester felkérte a képviselőket mondják el észrevételeiket, javaslataikat a 

települést érintő kérdésekben. 

 

Soós Gyula képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Bokréta nagycsaládos egyesület is 

adott be pályázatot a TESCO-hoz, a Bölcsőde Alapítvánnyal kerültek egy csoportba. 

Reményét fejezte ki, hogy támogatást kap az egyesület. Elmondta, hogy több pályázatot is 

beadtak, de kevés helyen sikerül támogatást nyerniük. 

 

Varga János képviselő elmondta, hogy Török-Csillag Attila helyi lakos jelezte a Kukolla 

„köz” leágazó utca szakasz rossz állapotát, majd ismertette annak pontos helyét, amelyet 

véleménye szerint helyre kellene állítani. 

 

Takács Péter polgármester megköszönte az észrevételt, elmondta az érintett utcarész 

helyreállítása tervben van.  

 

Molnár Andrea képviselő javasolta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület MOL pályázat keretében 

tervezett közösségi tér látványtervének az Apáti Krónikában való megjelentetését. Véleménye 

szerint jó lenne, ha a pályázatok látványtervei bekerülnének az Apáti Krónikába, így a 

település lakosai is látnák, milyen terveket szeretnének megvalósítani. 

 

Varga János képviselő szerint a Szent Flórián közösségi tér kialakításával egy szép, rendezett 

területtel gazdagodik majd a település. Tájékoztatta a képviselőket, hogy továbbra is 

biztosított a focipálya nyírása. 

 

Takács Péter polgármester további javaslat hiányában megköszönte részvételt majd 19,30 

órakor bezárta a testület ülését. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Takács Péter Takács Lászlóné 

polgármester jegyző 

 

 


