
Önkormányzati Képviselő-testület   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/40-13/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 26-án /kedden/ 

10  órai kezdettel megtartott  rendkívüli nyilvános  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:   

 

                Takács Lászlóné jegyző   

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület rendkívüli nyilvános  ülésén 

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

mivel 4 képviselő  jelen van. Két ügyben kell döntést hozni. Az ASP. pályázattal kapcsolatban 

a kötelező nyilvánosság biztosítására, valamint a bölcsőde tervezésénél 112.048.-ft. saját 

forrásra, mivel a pályázatban meghatározott összeg nem fedezi a terezési díjat. Kérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a napirendi pontokkal.  

 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett és 

egyhangúlag, 4 igen szavazattal  határozathozatal nélkül elfogadta  az alábbi:  

 

Napirendet:        1./ Vegyes, aktuális ügyek 

 

                               a.)ASP. pályázathoz nyilvánosság biztosítása 

         b.) „Kisdedóvó” kapacitás bővítés, új bölcsőde létrehozása, meglévő  

                                    óvodaépület korszerűsítése”  című projekt tervezési díjához saját forrás  

                                    biztosítása  

   Előadó: Takács Péter polgármester  
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a.)ASP. pályázathoz nyilvánosság biztosítása   

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az ASP. pályázathoz biztosítani kell a kötelező 

nyilvánosság keretében az információk honlapon történő megjelenítését. Feladat elvégzésére 

3 ajánlatot kértek: Dörögdért Ifjúsági Egyesület Taliándörögd ajánlata bruttó 30.000.-ft, 

Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület Tótvázsony ajánlata bruttó 32.000.-ft. , eVersion Kft. 

Taliándörögd ajánlata bruttó 38.100.-ft. Javasolta a kedvezőbb ajánlatot elfogadni, a 

Dörögdért Ifjúsági Egyesületet megbízni a feladat ellátásával. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

52/2018.(VI.26.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16-2017-00764  azonosítószámú projekt „Monostorapáti Község 

Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”  című kötelező 

nyilvánosság biztosítására    benyújtott árajánlatok alapján az alábbi döntést 

hozta:  

 

                       Képviselő-testület megállapította, hogy 

 

                       Dörögdért Ifjúsági Egyesület Taliándörögd, Kossuth u.39.  

                       ajánlata bruttó 30.000.-ft,  

                       Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület Tótvázsony, Magyar u.27/A. 

                       ajánlata bruttó 32.000.-ft.  

                       eVersion Kft. Taliándörögd, Tavasz u.2. 

                       ajánlata bruttó 38.100.-ft. 

                       ajánlata érvényes, mivel ajánlata megfelel az ajánlatkérési  felhívásban    

                     foglaltaknak.  

  

                       Ajánlatkérés  nyertese a Dörögdért Ifjúsági Egyesület Taliándörögd, Kossuth  

                       u.39. mivel a  legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást  tartalmazó ajánlatot  

                       nyújtotta be, bruttó 30.000.-ft. a kötelező nyilvánosság  biztosítása.  

 

  

Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert,  hogy az ajánlat-értékelési                                  

jegyzőkönyvet, és bontási jegyzőkönyvet  küldje meg az ajánlattevőknek. 

Rendelje meg a munkát a  Dörögdért Ifjúsági Egyesülettől.     

  

                       Felelős:  Takács Péter    polgármester 

 

                        Határidő: 2018. június 29.  
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b.) „Kisdedóvó” kapacitás bővítés, új bölcsőde létrehozása, meglévő   óvodaépület 

korszerűsítése”  című projekt tervezési díjához saját forrás  biztosítása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Kisdedóvó” kapacitás bővítés, új bölcsőde 

létrehozása, meglévő   óvodaépület korszerűsítése”  című projekt tervezési feladatokra 

előirányzott összeg, valamint a kiválasztott tervező díja eltér, ezért a tervezési díj  

kiegészítésére 112.048.-ft. önerőt javasolt  meghatározni. Kérte a kiegészítő fedezet 

biztosítását. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

53/2018.(VI.26.)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  azonosítószámú projekt „Monostorapáti „Kisdedóvó” 

kapacitás bővítés, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület 

korszerűsítése”  című projekt tervezési feladatainak ellátására 112.048.-ft.  

kiegészítő forrást biztosít 2018. évi költségvetése terhére. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 

Határidő: Folyamatos  

 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 10,15 órakor 

bezárta. 

 

 

      k.m.f. 

 

 

   Takács Péter       Takács Lászlóné 

  polgármester              jegyző  


