
Önkormányzati Képviselő-testület   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/40-11/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 1-én /pénteken/ 

7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli nyilvános  üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Polgármester Irodája 

  8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

 

Takács Péter polgármester  

 Vigh Elemér alpolgármester 

                 Molnár Andrea képviselő  

Soós Gyula képviselő  

Széll Pál  képviselő  

Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen  bejelentette:  

 

                 Gulyás Erzsébet képviselő  

 

  

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

Takács Lászlóné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:   

 

                Takács Lászlóné jegyző   

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület rendkívüli nyilvános  ülésén a 

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

mivel 6 képviselő  jelen van. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek 

a napirendi ponttal.  

 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett és 

egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta  az alábbi:  

 

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

a.) TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítási számú, 

„Monostorapáti „Kisdedóvó” kapacitás bővítése, új bölcsőde 

létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése” vállalkozási 

szerződés keretében” tárgyú  eljárás vonatkozásában elkészített  

ajánlattételi felhívást, és ahhoz kapcsolódó dokumentumok 

elfogadása 
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b.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

c.) Bokréta Nagycsaládos Egyesült támogatási kérelme 

 

                       Előadó: Takács Péter polgármester  

N a p i r e n d :  

 

a.)TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítási számú, „Monostorapáti „Kisdedóvó” kapacitás 

bővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése” vállalkozási szerződés 

keretében” tárgyú  eljárás vonatkozásában elkészített  ajánlattételi felhívást, és ahhoz 

kapcsolódó dokumentumok elfogadása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytató Bujdosó és 

Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. megküldte a bölcsőde kivitelezőjének kiválasztásához 

az ajánlattételi felhívást mellékletekkel együtt. Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. 

Vigh Elemér alpolgármester kérdezte, hogy a jogszabály írja-e elő azt, hogy a vállalkozó  

25 %-os előleget hívhat le, soknak találja ezt az összeget. 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy jogszabály írja elő, anyagvásárláshoz előleg 

hívható le. Kérte a határozat tervezet elfogadását. 

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

45/2018.(VI.1.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

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

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

bővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése” 

vállalkozási szerződés keretében” tárgyú  eljárás vonatkozásában elkészített  

ajánlattételi felhívást, és ahhoz kapcsolódó dokumentumokat megismertette azt 

elfogadja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és 

Tanácsadó Kft. 7090 Tamási, Vas Gereben utca 1. közbeszerzési céget, hogy 

az ajánlattételi felhívást küldje meg az alábbi cégeknek: 

Soltút Kft. Székhely: Székhely: 6320 Solt, Kecskeméti u. 34. 

Alisca Bau Zrt. Székhely: H-7140, Bátaszék, Bonyhádi u. 30. 

Sugár Kft. Székhely: Szekszárd, Rákóczi u. 94, 7100 

Unikorn-Épker Kft. Székhely: 7025 Bölcske, Vasút u. 0690/32. 

SZ-L bau Kft. Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a döntésről a közbeszerzési 

céget tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2018.június 4. 

  

(ajánlattételi felhívás és dokumentumai a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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d.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy módosítani kellett a közbeszerzési szabályzatot 

törvényi változás miatt. Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. 

Vigh Elemér alpolgármester az értékhatárokat euróval számolják, de nem derül ki, mi van 

akkor ha az árfolyam változik. 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a közbeszerzési szabályzat  közbeszerzési 

értékhatárok IV. fejezet 4. pontja  foglalkozik az euróban meghatározott értékhatárok 

forintban kifejezett mértékével, melyet minden évben a Közbeszerzési Hatósági Elnökének 

tájékoztatója határozza meg. 

Kérte a közbeszerzési szabályzat elfogadását. 

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

46/2018.(VI.1.)Ökt.sz. h a t á r o z a t   

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közbeszerzési 

Szabályzatot elfogadta. 

(közbeszerzési szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

c.)Bokréta Nagycsaládos Egyesült támogatási kérelme 

 

Takács Péter polgármester előterjesztette a Bokréta Nagycsaládos Egyesület támogatási 

kérelmét. A  költségvetésben 50.000.-ft. támogatással szerepel az egyesület, 60.0 00.-ft-ot 

kérnek a gyermekek nyári táborozásához. Javasolta a 60.000.-ft-ot megállapítani. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal   meghozta az 

alábbi: 

 

47/2018.(VI.1.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 

vonatkozó szabályokról szóló 3/2014. (II.15.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a 

Bokréta Nagycsaládos Egyesületet  /8296 Monostorapáti, 

Zrínyi u.2./ egyszeri 60.000 Ft- forint összeggel támogatja. 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az 

Egyesület bankszámlája javára.  

A támogatás célja: A gyermekek nyári táborozásának  

költségeihez hozzájárulás. 

A felhasználás határideje: 2018. november 30. Az 

Egyesület a támogatásról 2018. december 31-ig köteles 

elszámolni. 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a 
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Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal 

kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az 

Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését 

követően intézkedjen fenti összeg kifizetéséről.  

Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás 

benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a 

Képviselő-testületnek.  

 

Felelős:  Takács Péter polgármester  

 Takács Lászlóné jegyző  

 

Határidő: 2018. december 31. 

 

Takács Péter polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 7,45 órakor bezárta. 

 

                                                                  k.m.f. 

 

              Takács Péter       Takács Lászlóné 

   polgármester             jegyző  

 

 


