
Önkormányzati Képviselő-testület   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/40-17/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 13-án 

/hétfőn/ 7  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. 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./   „Kisdedóvó” kapacitás bővítés, új bölcsőde létrehozása, meglévő  

                                    óvodaépület korszerűsítése”  című projekthez  -  műszaki  

                                    ellenőr alkalmazásához - saját forrás biztosítása 

 

Előadó: Takács Péter polgármester  
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                             2./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet  

                                   tervezete, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

                                   2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelettel módosításáról 

 

   Előadó: Takács Péter polgármester  

 

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

korszerűsítése”  című projekthez  -  műszaki   ellenőr alkalmazásához - saját forrás biztosítása 

 

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

létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése”  című projekthez  -  műszaki   ellenőr 

alkalmazásához  - saját forrást  kell biztosítani, mivel a támogatási szerződésben 

meghatározott összeg nem fedezi a megbízási díjat. Különbség 982.578.-ft.  Kérte a határozat 

tervezet elfogadását. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

56/2018.(VIII.13.)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 műszaki ellenőri feladatainak ellátására 982.578.-

ft.  kiegészítő forrást biztosít 2018. évi költségvetése terhére. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 

Határidő: Folyamatos  

 

 

2./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet   tervezete, az 

önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló   2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelettel 

módosításáról 

  

Takács Péter  polgármester elmondta, hogy több dolog miatt kell módosítani a költségvetési 

rendeletet, főleg az óvodai fejlesztés miatt. Nőtt az önkormányzat bevétele az ASP. szociális 

tűzifa  pályázat miatt. Önkormányzati felhalmozási támogatás növekedett az orvosi rendelő 

bővítésére  nyújtott támogatással. Kiadásoknál a tartalék lecsökkent a bölcsőde fejlesztés 

miatt. 

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. 

Hozzászólás nem volt, kérte a rendelet tervezet elfogadását. 
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Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal minősített döntéssel megalkotta  az alábbi: 

5/2018.(VIII.15.)önkormányzati rendeletet  

    az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

                            2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelettel módosításáról 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 7,10 órakor 

bezárta. 

 

          k.m.f. 

 

 

          Takács Péter       Takács Lászlóné 

          polgármester              jegyző  


