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Monostorapáti Község Önkormányzata 

8296  Monostorapáti , Petőfi u. 123.    

Tel. 87/437-060. 

 

Száma: M/84-3/2022. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2022. február 

17-én (csütörtök) 11. órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme 

 Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

 Takács Péter polgármester 

 Bati Istvánné képviselő 

 Vigh Elemér alpolgármester 

 Szipőcs Nikolett képviselő 

 Törökné Giczi Anikó képviselő 

 Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen jelezte: 

 Pócza Balázs képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 dr. Varga András jegyző 

    

Jegyzőkönyvvezető: 

 Domonkos Istvánné  

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket Monostorapáti Község 

Önkormányzata képviselő-testületi ülésén. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 

az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van. Felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 6 igen 

szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

Napirendet:  

 

1) Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2022. (I.26) Ökt. 

sz. határozatának pontosítása, a Magyar Államkincstár hiánypótlásra felhívó 

végzésének teljesítése.    

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

2)  Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2021. (VII. 

15.) Ökt. sz. határozatának módosítása 
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Előadó: Takács Péter polgármester 

 

 

1) Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2022. (I.26) Ökt. 

sz. határozatának pontosítása, a Magyar Államkincstár hiánypótlásra felhívó 

végzésének teljesítése.    

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. 

alatti hivatalépület tetőszerkezetének felújításával kapcsolatban benyújtott pályázat 

vizsgálata során a Magyar Államkincstár VESZ-ÁHI/444-3/2022. számon az 

önkormányzatot hiánypótlásra szólította fel. A felszólítás alapján szükséges a 

képviselő-testület 7/2022. (I.26) Ökt. sz. határozatának pontosítani, abban megjelölni 

a felújítandó ingatlan helyrajzi számát, és a saját forrás biztosításának évét is. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, ha 

egyetértenek a javaslattal kézfeltartással jelezzék. 

 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

13/2022.(II.17.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. pont 

21.3.3 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztése, felújítása támogatásának igénybevételével a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal felújítására – 

tetőszerkezetének felújítására. 

 

A beruházás pontos címe: 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. 

Aberuházással érinett ingatlan helyrajzi száma: Monostorapáti, 

belterület 471 hrsz. 

 

Fejlesztés bruttó költsége: 40.000.000.- Ft 

Igényelt vissza nem térítendő támogatás 75%: 30.000.000.- Ft 

Saját forrás 25% 10.000.000.- Ft 

 

A képviselő testület az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján akként 

nyilatkozik, hogy  

 

- a 10 000 000 Ft összegű saját forrás rendelkezésre áll, azt 

Monostorapáti Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetéséből biztosítja. 
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- a saját forrás biztosításának éve: 2022. 

- a saját forrás jogalapja: Az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szól 2/2022. (II.10.) rendelet 6. sz. melléklet 

B.1. felújítási előirányzat. 

 

Eredményes pályázat esetén Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatásból megvalósult 

beruházást, a beruházás megvalósításától számított 10 évig az 

eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó 

hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladat-ellátási 

helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát 

nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati 

rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az 

intézmény fenntartója. 

 

Képviselő-testület a 7/2022.(I.26.) Ökt.sz. határozatot jelen 

határozatban foglaltak szerint pontosítja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2) Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2021. (VII. 15.) 

Ökt. sz. határozatának módosítása 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester elmondat, hogy Monostorapáti belterületi utak felújjítása 

során hozott 23/2021. (VII. 15.) Ökt. sz. határozatot módosítani szükséges annak 

érdekében, hogy abban aktuális adatok szerepeljenek ezért javasolaja a képviselő 

testületnek a határozat módosítását. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, ha 

egyetértenek a javaslattal kézfeltartással jelezzék. 

 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

14/2022.(II.17.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

akként határozott, hogy Monostorapáti Község Önkormányzata 

pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton. 

A tervezett beruházással érintett ingatlanok pontos megjelölése 

a következők: Monostorapáti 451., 459/3., 462/10., 462/18., 

462/20, 473., 901. hrsz.-ú ingatlan. 
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A beruházás összköltsége bruttó 26 633 904 Ft. 

A megítélt támogatás összege bruttó 18 100 428 Ft.  

A vállalt saját forrás összege bruttó 8 533 476 Ft. (az összköltség 

32 %-a). 

A képviselő testület az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján akként 

nyilatkozik, hogy  

 

- a bruttó 8 533 476 Ft összegű saját forrás rendelkezésre áll, azt 

Monostorapáti Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetéséből biztosítja, 

- a saját forrás biztosításának éve: 2022., 

- a saját forrás jogalapja: Az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szól 2/2022. (II.10.) rendelet 6. sz. melléklet 

B.1. felújítási előirányzat. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

Takács Péter polgármester további javaslat, hozzászólás hiányában megköszönte a 

részvételt és az ülést 1130 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Takács Péter dr. Varga András 

polgármester jegyző 


