
Monostorapáti község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

8296  Monostorapáti , Petőfi u. 123.    

Tel. 87/437-060. 

 

Száma: M/39 /2020. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 
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   Takács Péter            polgármester 

    Bati Istvánné            képviselő 

    Pócza Balázs            képviselő 

                         Szipőcs Nikolett           képviselő 

                         Törökné Giczi Anikó          képviselő 

   Varga János             képviselő 

 

igazoltan távol: Vígh Elemér                       alpolgármester 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   dr. Varga András                 jegyző 

   

  

 Jegyzőkönyvvezető: 

 

   dr. Varga András  

 

Takács Péter polgármester üdvözölte a jegyzőt, a képviselő-testület tagjait, A 

jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő jelen 

van, a testületi ülést megnyitotta.   

 

Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, igen szavazattal, 

határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

Napirendet: 1./ Önkormányzati támogatás Ladányi András „Vizimalmok 

nyomában” című könyve kiadásához 

 

 előadó: Takács Péter polgármester 

 

       2./ Monostorapáti, József Attila utca felújításával kapcsolatban 



műszaki ellenőr kiválasztása 

 

előadó: Takács Péter polgármester 

 

3./ Óvoda tetőfelújítása iránti beruházásban közebszerzési eljárás 

indítása, közbeszerzési bíráló bizottság megbízása 

 

                   4./ településképi eszközök felülvizsgálatának elrendelése 

 

                         előadó: Takács Péter polgármester, dr. Varga András jegyző 

5./ Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2020. (IV. 30.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 

előadó: Takács Péter polgármester, dr. Varga András jegyző 

6./ Egyebek 

 

Előadó: Takács Péter     

 

1./ Önkormányzati támogatás Ladányi András „Vizimalmok nyomában” című 

könyve kiadásához 
 

Ladányi András 2015. évben készült könyve Monostorapáti vízimalmainak állít 

emléket, és mint ilyen hiánypótló helytörténeti mű. 

 

A könyv kiadásához szükség van az önkormányzat anyagi segítségére. A könyv 

kiadását javaslom 300 példányban támogatni. 

 

A  nyomda 300 példányra 800 000 Ft. összegű árajánlatot tett, amelyhez a szerző 

500 000 Ft összeggel járul hozzá, kéri, hogy az önkormányzat támogassa 300 000 Ft. 

összeggel a kiadást. Javaslom elfogadni az hozzájárulás összegét. 

 

 

Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és 

kérte a jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

18/2021.(VII. 15.) Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elhatározta, hogy támogatja Ladányi András „Vizimalmok 

nyomában” című könyve nyomdai kiadását 300 példányban. 

 

 



A Támogatás összege  300 000 Ft, azaz háromszázezer forint.  

A képviselő- testület meghatalmazza polgármestert a 

szükséges szerződések aláírására. 

A támogatás forrása Monostorapáti Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének tartaléka. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2./ Monostorapáti, József Attila utca felújításával kapcsolatban műszaki ellenőr 

kiválasztása 

 

előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az árajánlatok a képviselő testületi ülés 

időpontjáig még nem érkeztek meg, kéri ezért, hogy a döntéshozatalt halasszák el.  

 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a döntéshozatalt elhalasztja az árajánlatok 

beérkezéséig. 

 

3./ Óvoda tetőfelújítása iránti beruházásban közbeszerzési eljárás indítása, 

közbeszerzési bíráló bizottság megbízása 

 

előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretében a 

Monostorapáti Óvoda u. 5. (471 hrsz.) alatti óvoda felújítás korszerűsítése tárgyában 

20 078 700 Ft értékű, MFP-OEF/2020. kódszámú, 3109668296 projekt azonosítójú 

pályázat során a felújítás megkezdése érdekében szükség van közbeszerzési eljárás 

kiírására (az értékhatár egybeszámítási szabályok miatt). 

 

Javasolja a képviselő testület részére a közbeszerzési eljárás megindítását elhatározni 

és a közbeszerzési bíráló bizottságot felállítani. 

 

Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és 

kérte a jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

 

 



 

19/2021.(VII. 15.) Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyar Falu Program keretében a Monostorapáti Óvoda u. 5. 

(471 hrsz.) alatti óvoda felújítás korszerűsítése tárgyában 

20 078 700 Ft értékű, MFP-OEF/2020. kódszámú, 

3109668296 projekt azonosítójú pályázat során elhatározta 

közbeszerzési eljárás kiírását. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: folyamatos 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

 

20/2021.(VII. 15.) Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

kijelöli a Magyar Falu Program keretében a Monostorapáti 

Óvoda u. 5. (471 hrsz.) alatti óvoda felújítás korszerűsítése 

tárgyában a MFP-OEF/2020. kódszámú, 3109668296 projekt 

azonosítójú pályázat tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban 

a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi 

személyeket  

 

- elnök: dr. Varga András  (jogi szakértem) 

 

- tagok: 

- Török Andrea (pénzügyi szakértelem), 

- Maár Zoltán (beszerzés tárgya szerinti szakértelem), 

- Békési Csaba (közbeszerzési szakértelem). 

 

Felelős: dr. Varga András jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

4./ településképi eszközök felülvizsgálatának elrendelése 

 

előadó: Takács Péter polgármester 

 

Monostorapáti Község helyi építési szabályzatát a többször módosított 6/2006 (III.15.) 

önkormányzati rendelet szabályozza. A településképi rendelet 2018. évben készült. A 

folyamatosan változó igények, élethelyzetek indokolják a szabályozó eszközök, 

felülvizsgálatát. Mindennapos tapasztalat, hogy a község bel- és külterületén egyaránt 

érdeklődnek a különböző beépítési lehetőségekről és módokról. 



 

Továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvényt (a továbbiakban: Étv.). Az önkormányzatokat, azok jogalkotási 

kötelezettségeit érintően módosulnak. 

 

A jogszabályi változások, illetve a célszerűség is indokolja a településképi eszközök 

felülvizsgálata. 

 

Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és 

kérte a jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

21/2021.(VII. 15.) Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elhatározta  

 

a) az önkormányzat településrendezési eszközök, koncepció, 

stratégia, kézikönyv és településképi rendelet felülvizsgálatát 

és azok szükség szerinti módosítását. 

 

b) Az önkormányzat akként nyilatkozik, hogy 

a településrendezési eszközök, koncepció, stratégia, 

kézikönyv és településképi rendelet felülvizsgálatához 

szükségesen átvett adatbázisokat és az adatokat kizárólag 

az a) pont szerinti döntésben meghatározott dokumentumok 

elkészítéséhez használja fel. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

5./ Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének 

módosítása. 

előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter elmondta, hogy a  jelenleg hatályos rendeletet szerint a gyermekek 

tanulmányainak támogatására jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre 

számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, 

gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 450 %-át nem haladja meg. 

 

A támogatás összege gyermekenként évi egyszeri 10.000 Ft. 

A tapasztalat szerint a jelenlegi szabályozás következménye az, hogy nagyon sok helyi 

lakos a jövedelemhatár alacsony értéke miatt nem tudja igénybe venni az iskolakezdési 



támogatást. Továbbá a gyermekenként 10 000 Ft támogatás hamar kimeríti az 

önkormányzat rendelkezésére álló szociális keretet. 

A javasolt módosítás egyrészről javasolja a jövedelemhatár megemelését öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-ra, gyermekét egyedül nevelő szülő 

esetében annak 950 %-ára. Ennek következtében többen tudják igényelni a támogatást, 

a gyermekenként 10 000 Ft összegének 5 000 Ft összegre való leszállítása pedig 

biztosítja azt, hogy a rendelkezésre álló keret nem merül ki. 

 

Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és 

kérte a jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a: 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete elrendeli a szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2020. (IV. 

30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 6/2021. (VII. 15.) önkormányzati 

rendeletet. 

A rendelet szövegét a melléklet tartalmazza. 

Felelős: Takács Péter polgármester, dr. Varga András jegyző 

Határidő: azonnal. 

6./ Egyebek: 

6.1 Az Agrárminisztérium pályázati felhívása a zártketi besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatására (pályázat kódja: ZP-1-2021) 

Előadó: Takács Péter polgármester 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy 2021. július 14. napján megjelent az 

Agrárminisztérium pályázati felhívása a zártketi besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 

támogatására (pályázat kódja: ZP-1-2021). 



A támogatást a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. közreműködésével lehet igényelni, 

a támogatás 100 %-os intenzitású.  A támogatási célok közül kiemelte a zártkertek 

megközelítését szolgáló út, valamint az úthoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését 

biztosító nyíltfelszíni csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztési célokat, 

illetve a területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés célt.   

Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és 

kérte a jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

22/2021.(VII. 15.) Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elhatározta pályázat benyújtását az Agrárminisztérium, mint 

támogató által kiírt „a zártketi besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 

biztosító fejlesztések támogatására” (pályázat  

kódja: ZP-1-2021) elnevezésű pályázati eljárásban 

 

A képviselő – testület meghatalmazza polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges szerződések megkötésére. 

 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

6.2./ Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 

pályázattal kapcsolatban az önkormányzat tulajdonában álló utak fejlesztése 

című beruházás műszaki tartalmának módosítása. 

Előadó: Takács Péter polgármester 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a veszélyhelyzet idején az önkormányzat 

pályázatot nyújtott be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása című pályázattal kapcsolatban az önkormányzat tulajdonában álló utak 

fejlesztése tárgyában, amely pályázat nyert. 

A felújítandó utak körében a polgármester javasolja a Monostorapáti, József Attila utca 

(934. hrsz.) helyett az Az Endre utca (901. Hrsz.) felújítását betervezni a beruházásba. 

Ezzel kapcsolatban szükséges az önrész összegét 2 500 000 Ft. összeggel növelni. 

Törökné Giczi Anikó          képviselő kérdezte, hogy ezzel tulajdonképpen az újfalusi 

rész teljes egészében új utat kap. 

Takács Péter polgármester: Igen. 



Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és 

kérte a jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

 

23/2021.(VII. 15.) Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2021. (IV.7.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak 

szerint módosítja. 

Monostorapáti Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” című pályázaton. 

A tervezett beruházással érintett ingatlanok pontos 

megjelölése a következők szerint módosul: Monostorapáti 

451., 459/3., 462/10., 462/18., 462/20, 473., 901. hrsz.-ú 

ingatlan. 

A beruházás módosított összköltsége bruttó 26 633 904 Ft. 

A megítélt támogatás összege bruttó 18 100 428 Ft.  

A módosult vállalt önerő bruttó 8 533 476 Ft. (az összköltség 

32 %-a). 

A saját erő összegét Monostorapáti község képviselő-testülete 

a 2021-es költségvetés terhére 2021. évben biztosítja, azt a 

költségvetésben elkülöníti. Az önrész forrása Monostorapáti 

község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.11) 

önkormányzati rendelet 7. mellékletének 6.1. alcím: 

felhalmozási tartalék.  

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

6.3./ A Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület Támogatása. 

Előadó: Takács Péter polgármester 



Takács Péter elmondta, hogy a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet 

terjesztett elő, amely szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által, az 

önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt pályázaton támogatást nyertek egy 

UNISHELF Sendimizir horganyzott polcrendszer beszerzésére bruttó 436 499 Ft 

értékben, amely 100 %-ban fedcezte volna a beszerzés költségét. 

Az időközben bekövetkezett anyagár emelkedés miatt a polcrendszer beszerzési ára 

bruttó 652 780 Ft-ra nőtt, a bruttó 216 281 Ft különbözetet az egyesület nem tudja 

kigazdálkodni. 

Kéri ezért a képviselő testülettől, hogy szíveskedjen részére a polcrendszer 

beszerzésére 150 000 Ft kiegészítő támogatást nyújtani. 

Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és 

kérte a jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

 

24/2021.(VII. 15.) Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elhatározta, hogy a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület (8296 Monostorapáti, Petőfi u. 108) részére 

UNISHELF Sendimizir horganyzott polcrendszer 

beszerzésére 150 000 Ft értékű támogatást nyújt. 

 

A támogatás cél szerinti felhasználásról az egyesület 2021. 

december 31. napjáig köteles beszámolni. 

 

A támogatás forrása Monostorapáti község 2021. évi 

költségvetésének tartaléka. 

 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

6.4./ A Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesületénke határidő hosszabbítási 

kérelme a 2020. évi támogatás elszámolásával kapcsolatban. 

Előadó: Takács Péter polgármester 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesülete 

Kőmíves Ferencné elnök útján azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az 



Önkormányzat által adott 2020 évi támogatás pénzbeli elszámolás határidejét 

2021jul.31-ről 2021okt.31-re   hosszabbítsák meg, tekintettel arra, hogy  a járvány, 

illetve a veszélyhelyzeti  korlátozások miatt 

a támogatást nem tudták felhasználni.  

 

Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és 

kérte a jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

 

 25/2021.(VII. 15.) Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a Monostorapáti Nyugdíjasok 

Egyesület részére az önkormányzat által adott 2020 évi 

támogatás elszámolási határideje 2021. október 31. napjára 

módosuljon. 
 

        

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

Több észrevétel indítvány nem volt, ezért Takács Péter polgármester megköszönte a 

részvételt, majd az ülést 8.30 órakor bezárta. 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

                 

 

 

 

Takács Péter         dr. Varga András 

polgármester                            jegyző 


