
Önkormányzati Képviselő-testület 
8296 Monostorapáti 
 
Száma: 125-3/2011. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 1-én (pénteken)  
               8 órai kezdettel megtartott  rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Helye: Monostorapáti  Körjegyzőség hivatali helyisége.  
 
Jelen vannak:  Hárshegyi József                polgármester 
             Gulyás Erzsébet    alpolgármester 
             Polgár László   képviselő 
             Szipőcs Csaba   képviselő 
             Sztrik Emilné    képviselő 
                          Wind József   képviselő 
 
 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: 
 
             Egyed Péter   képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
              Takács Lászlóné               körjegyző  
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
  Sztrik Emilné    képviselő 
  Wind József   képviselő 
 
Jegyzőkönyv vezető: 
 
  Takács Lászlóné  
 
Hárshegyi József polgármester üdvözölte  a képviselőket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy 
az ülés határozatképes, hisz 6 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Bejelentette, hogy az SZMSZ. 
alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Sztrik Emilné és Wind József képviselők, jegyzőkönyvvezető Takács 
Lászlóné körjegyző. Javasolta elfogadni a napirendet.  
 
Képviselő-testület egyhangúlag, határozat hozatal nélkül elfogadta az alábbi: 
 
N a p i r e n d e t : 1./ Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda felújítására  
                                       pályázat benyújtása.  
 
                                      Előadó: Hárshegyi József  
                                                       polgármester  
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N a p i r e n d :  
 
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a kincstár  tegnap küldte, hogy lehetőség van 
pályázatot benyújtani az óvoda felújítására, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, 
hőszigetelésre. Maximálisan megpályázható összeg 20 millió forint, a pályázathoz 20 % saját forrás 
szükséges. A költségvetésünk alapján 10 millió forint körüli összegben gondolkodhatunk, 2 millió 
forintot beépítettük a költségvetésbe. A tervező elkészítette a költségvetést a felújítás költsége tető-
élek bádogozása nélkül 10.961.750.-ft-ba kerülne.  
 
Wind József képviselő javasolta, hogy legyen elvégezve a tetőél bádogozása is. 
 
Polgár László képviselő javasolta, hogy a tetőszigetelésnél olyan  aljzatbetont  használjanak, hogy a 
tetőtér  későbbi beépítésénél ne legyen probléma.  
 
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a bádogozással együtt 11.471.750.-ft. kerülne a 
felújítás, a saját forrás összege: 2.294.350.-ft. megpályázott összeg pedig  9.177.400.-ft.  
 
Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat fentiek szerinti benyújtásával kézfeltartással jelezze. 
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
 
24/2011.(IV.1.)Ökt.sz.                 h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó központosított előirányzatokból származó támogatás 

igénybevételének részletes feltételeiről szóló 

7/2011.(III.9.)BM.rendelet alapján a Monostorapáti Közös Fenntartású 

Napközi-otthonos Óvoda felújítására.  

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 

felújításának bruttó költsége:  11.471.750.-ft.  

Igényelt támogatás: 9.177.400.-ft.     

Beruházáshoz szükséges önerőt 2.294.350.-ft.-ot  az önkormányzat 

2011. évi költségvetéséből biztosítja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Hárshegyi József  

                 polgármester  

 

Határidő. Azonnal. 
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Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy megkereste a Vészhelyzet 2002. 

Életmentő Alapítvány, akik a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda és 

Általános Iskola egyik támogatója. Fenti intézménybe jár Török Csaba gyermeke, ezért javasolja, hogy 

támogassák az alapítványt 10.000.-20.000.-ft. összeggel. 

 

Szipőcs Csaba képviselő 10.000.-ft. támogatást javasol megállapítani. 

 

Képviselők egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

25/2011.(IV.1.)Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                                           „ Vészhelyzet 2002. Életmentő Alapítvány” részére  10.000.-ft.  
                                           támogatást biztosít 2011. évi költségvetése terhére.  
                                            Támogatás a   Vakok Batthyány László Római Katolikus  
                                           Gyermekotthona, Óvoda és Általános Iskola Budapest, Mátyás Király út 29. 
                                           számú intézetnél használható fel. 
 
                                            Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy támogatás utalásáról 
                                            intézkedjen. 
 
   Felelős: Takács Lászlóné  
         Körjegyző 
 
   Határidő: 2011. április 15. 
 
 
Hárshegyi József polgármester megköszönte a képviselők megjelentését, és a rendkívüli ülést 8,30 
órakor bezárta.  
 
 
 
      k.m.f.t. 
 
 
        Hárshegyi József       Takács Lászóné 
         polgármester          körjegyző  
 
 
 
 
 
       Sztrik Emilné       Wind József 
       jkv.hitelesítő       jkv.hitelesítő 
 
 


