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Monostorapáti Község Önkormányzata 

8296  Monostorapáti , Petőfi u. 123.    

Tel. 87/437-060. 

 

Száma: M/84-5/2022. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2022. 

március 21-én (hétfő) 830. órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzat Polgármester Irodája 

 Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

 Takács Péter polgármester 

 Vigh Elemér alpolgármester 

 Bati Istvánné képviselő 

 Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen jelezte: 

 Pócza Balázs képviselő 

 Törökné Giczi Anikó képviselő 

 Szipőcs Nikolett képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 dr. Varga András jegyző 

    

Jegyzőkönyvvezető: 

 dr. Varga András  

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket Monostorapáti Község 

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

az ülés határozatképes, mivel 4 képviselő jelen van. Felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 4 igen 

szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

Napirendet:  

 

1. A TOP Plusz 3.3.2-21 orvosi „Helyi egészségügyi és szociális 

infrastruktúra fejlesztése” című pályázat során rendelő felújítása 

tárgyú pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

2. Konzorciumi szerződés megkötésének jóváhagyása a Veszprém 

Megyei Önkormányzattal projektmenedzsmenti feladatok ellátására 
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a TOP Plusz 3.3.2-21 orvosi „Helyi egészségügyi és szociális 

infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton. 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

3. A 17/2022.(III.2.) Ökt.sz. határozat ismételt pontosítása 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

4. Árajánlatok elbírálása a sportöltöző felújításával kapcsolatban 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

5. A Monostorapáti Önkéntes polgárőrség támogatása 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

6. A Bokréta Nagycsaládosok Egyesület támogatása 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

7. A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének támogatása 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

 

1. A TOP Plusz 3.3.2-21 orvosi „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése” című pályázat során rendelő felújítása tárgyú pályázat benyújtásával 

kapcsolatos döntés 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a TOP plusz 3.3.2-21 orvosi „Helyi 

egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat keretében van 

lehetőség pályázni a Monostorapáti Orvosi rendelő és egészségház felújítására, 

fejlesztésére, mely 100% támogatottságú.  

Ismertette a megyei önkormányzat pályázatban való szerepét, a konzorciumban történő 

pályázat lehetőségeket.  

Ismertette a határozati javaslatot, majd felkérte a képviselőket, mivel nem volt 

hozzászólás, hogy kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a TOP Plusz-3.3.2-21 pályázat 

benyújtását. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, ha 

egyetértenek a javaslattal kézfeltartással jelezzék. 

 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 
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23/2022.(III.21.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-

testülete egyetért a TOP plusz 3.3.2-21 orvosi „Helyi 

egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” 

címü pályázat benyújtásával.  

 

Felhatalmazza a polgármestert árajánlatok bekérésére: 

- a pályázati felhívás által előírt műszaki dokumentáció 

elkészítéséhez, a tervezéshez,  

- a kötelező tanulmányok elkészítéséhez 

- a kivitelezési munkák megvalósításához 

és a pályázat benyújtására, a pályázattal kapcsolatos 

dokumentáció aláírására. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: Azonnal és folyamatos 

 

2. Konzorciumi szerződés megkötésének jóváhagyása a Veszprém Megyei 

Önkormányzattal projektmenedzsmenti feladatok ellátására a TOP Plusz 3.3.2-21 

orvosi „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton. 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a TOP Plusz pályázat 

projektmenedzsment feladatainak elvégzéséhez a Megyei Önkormányzat munkatársait 

javasolja, mivel több pályázatban dolgoztak együtt és jó volt az együttműködés. A 

Veszprém Megyei Önkormányzat – jogszabályi előarások miatt is - vállalja a TOP 

Plusz 3.3.2-21 orvosi „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című 

pályázaton projektmenedzsmenti feladatok ellátását. A feladatok ellátásához 

szükséges a konzorciumi szerződés megkötése, annak jóváhagyása. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, ha 

egyetértenek a javaslattal kézfeltartással jelezzék. 

 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

 

 

24/2022. (III.21.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 
 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyetért és jóváhagyja a Veszprém Megyei 

Önkormányzattal a konzorciumi szerződés megkötését   

a TOP Plusz 3.3.2-21 orvosi „Helyi egészségügyi és 

szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat 

projektmenedzseri feladatainak ellátására. 
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: Azonnal és folyamatos 

 

3. A 17/2022.(III.2.) Ökt.sz. határozat ismételt pontosítása 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy Monostorapáti belterületi utak felújítása 

során hozott 17/2022.(III.2.) Ökt. sz. határozatot módosítani szükséges a megváltozott 

önerő mértékére tekintettel, 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, 4 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

25/2022.(III.21.) 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. 

A beruházás összköltsége bruttó 26 673 715 Ft. 

A megítélt támogatás összege bruttó 18 100 428 Ft.  

A vállalt saját forrás összege bruttó 8 573 287 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 8 573 287 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. 
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Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: folyamatos 

 

4. Árajánlatok elbírálása a sportöltöző felújításával kapcsolatban 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Sportpálya öltöző 

felújítására kiírt beszerzési eljárásban 2 árajánlat érkezett az alábbiak szerint: 

 

ajánlattevő ajánlati ár (nettó Ft) Áfa (Ft.) ajánlati ár (bruttó 

Ft) 

Szigeti Zoltán e.v. 

munkadíj 

1 347 548 0 1 347 548 

Szőke és Társa Bt. 

Anyag 

913 441  1 160 070 

 

Takács Péter javasolta, hogy a a legkedvezőbb ajánlatot adó Szigeti Zoltán e.v. 

ajánlatát a munkadíj, míg az anyagköltség tekintetében a Szőke és Társa Bt. ajánlattevő 

ajánlatát nyilvánítsa győztessé. További hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a javaslatot. 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta az alábbi: 

 

26/2021. (III.21.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 
 

Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a  Monostorapáti Sportpálya 

öltöző felújítására kiírt beszerzési eljárásban a 

munkadíj vonatkozásában Szigeti Zoltán e.v 

ajánlattevő. míg az anyagköltség vonatkozásában 

Szőke és Társa Bt. ajánlattevő ajánlatát nyilvánítja 

győztessé. 

 

Meghatalmazza polgármestert a nyertes 

ajánlattevőkkel az szerződés aláírására. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: Azonnal és folyamatos 

 

 

5. A Monostorapáti Önkéntes polgárőrség támogatása 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Polgárőrség kérelmet 

terjesztett elő a Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felé, 



6 
 

amelyben kérte, hogy részére a 2022. évben a gépjárművének forgalmi vizsgáztatása 

céljából 200 000 Ft összegű támogatást biztosítson az önkormányzat. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, ha 

egyetértenek a javaslattal kézfeltartással jelezzék. 

 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

27/2022.(III.21.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Monostorapáti Polgárőrséget (8296 

Monostorapáti, Petőfi u. 123..) egyszeri 200.000 Ft, azaz 

kettőszázezer forint összeggel támogatja. 

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a 

szervezet bankszámlája javára. 

A támogatás célja: a szervezet gépjárműve forgalmi 

vizsgáztatásának támogatása egyéb működési támogatás. 

A felhasználás határideje: 2022. december 31.  

Az Egyesület a támogatásról 2023. január 31-ig köteles 

elszámolni. 

A fenti támogatásról a döntésnek megfelelő tartalommal 

támogatási szerződést kötök a szervezettel. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését 

követően intézkedjen fenti összeg kifizetéséről.  

Az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

beszámolok a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 dr. Varga András jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

6. A Bokréta Nagycsaládosok Egyesület támogatása 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Bokréta Nagycsaládosok Egyesület 

terjesztett elő a Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete felé, 

amelyben kérte, hogy részére a 2022. évben gyermekek táboroztatása céljából 100 000 

Ft összegű támogatást biztosítson az önkormányzat. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, ha 

egyetértenek a javaslattal kézfeltartással jelezzék. 

 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 
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28/2022.(III.21.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Bokréta Nagycsaládosok Egyesületet (8296 

Monostorapáti, Zrínyi u. 2) egyszeri 100.000 Ft, azaz 

egyszázezer forint összeggel támogatja. 

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a 

szervezet bankszámlája javára. 

A támogatás célja: a gyermekek nyári táboroztatása. 

A felhasználás határideje: 2022. december 31.  

Az Egyesület a támogatásról 2023. január 31-ig köteles 

elszámolni. 

A fenti támogatásról a döntésnek megfelelő tartalommal 

támogatási szerződést kötök a szervezettel. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését 

követően intézkedjen fenti összeg kifizetéséről.  

Az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

beszámolok a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 dr. Varga András jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

7. A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének támogatása 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Mozgássérültek Veszprém Megyei 

Egyesülete kérelmet terjesztett elő a Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete felé, amelyben kérte, hogy részére a 2022. évben rendezvények, 

programok megtartása céljából 100 000 Ft összegű támogatást biztosítson az 

önkormányzat. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, ha 

egyetértenek a javaslattal kézfeltartással jelezzék. 

 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

29/2022.(III.21.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületét 

(8200 Veszprém, Budapesti u. 16.)  egyszeri 100.000 Ft, 

azaz egyszázezer forint összeggel támogatja. 

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a 

szervezet bankszámlája javára. 
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A támogatás célja: rendezvények, programok megtartása. 

A felhasználás határideje: 2022. december 31.  

Az Egyesület a támogatásról 2023. január 31-ig köteles 

elszámolni. 

A fenti támogatásról a döntésnek megfelelő tartalommal 

támogatási szerződést kötök a szervezettel. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését 

követően intézkedjen fenti összeg kifizetéséről.  

Az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

beszámolok a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 dr. Varga András jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Takács Péter polgármester további javaslat, hozzászólás hiányában megköszönte a 

részvételt és az ülést 930 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Takács Péter dr. Varga András 

polgármester jegyző 


