
Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296. Monostorapáti, Petőfi u.123.  

 Szám: 1405-9/2015. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án  

               (csütörtökön)  17  órai kezdettel megtartott rendkívüli  nyilvános üléséről 

                 
Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123. 

 

Jelen vannak:  

  Takács Péter    polgármester 

  Vigh Elemér    alpolgármester 

  Gulyás Erzsébet   képviselő 

  Molnár Andrea  képviselő 

  Soós Gyula    képviselő  

  Varga János    képviselő 

   

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

Széll Pál    képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Takács Lászlóné  jegyző 

  Soós Gyula    Bokréta Nagycsaládos Egyesület elnöke 

  Varga János    Egervölgye Sportegyesület elnöke  

   

Jegyzőkönyvvezető: 
   

  Takács Lászlóné   jegyző  

 

Takács Péter  polgármester: köszöntötte a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a 

megválasztott 7 képviselőből  6 fő jelen van, a testület határozatképes. 

Egy napirendi pontot javasolt megtárgyalni a rendkívüli testületei ülésen a nyári 

gyermekétkeztetési támogatás pályázatot.   

 

Monostorapáti  község önkormányzata képviselő-testülete  határozathozatal nélkül, 

egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 

N A P I R E N D E T: 1./ „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” 

                                           pályázat benyújtása, saját forrás biztosítása 

 

                                          Előadó: Takács Péter polgármester  

N a p i r e n d :  
 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy  Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.9. pont szerinti „A 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” pályázatot lehet benyújtani a  

 



2 

 

 Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda konyhájának, étkezőjének 

fejlesztésére, felújítására, eszközbeszerzésre. Beruházás összege: 75.934.372.-ft. melyből az 

Építés: 60.134.500.-ft.Eszközbeszerzés: 15.799.872.-ft. Igényelt támogatás összege: 

71.937.653.-ft.Vállalt önerő, saját forrás:  3.996.719.-ft. 

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. Hozzászólás nem volt.  

Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi:  

62/2015.(V.28.)Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete  Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 

II.9. pont szerinti „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására” pályázatot nyújt be Monostorapáti Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda 8296 Monostorapáti, Óvoda u.5. konyhájának, 

étkezőjének fejlesztésére, felújítására, eszközbeszerzésre.  

Beruházás összege:   75.934.372.-ft. melyből 

Építés:               60.134.500.-ft. 

Eszközbeszerzés:      15.799.872.-ft.  

Igényelt támogatás összege: 71.937.653.-ft. 

Vállalt önerő, saját forrás:      3.996.719.-ft.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: 2015. május 29. 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a  befejezett viziközmű  számlán 29.453.000.-ft. 

van. Testület döntött a pénz lekötéséről, a bank tájékoztatása alapján egyedi kamatra akkor 

tudnak  javaslatot adni, ha az összeg eléri a 30 millió forintot. Javasolta a költségvetési 

számláról 550.000.-ft-ot átvezetni a viziközmű számlára.  

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozták az alábbi:  

 

 

63/2015.(V.28.)Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete  a  költségvetési  

számláról a befejezett viziközmű  számlára 550.000.-ft-ot átvezet 2015. 

június 1- hatállyal számlán lévő összeg lekötése céljából, egyedi kamat 

megállapítása érdekében.   

Képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert a pénzeszköz lekötésére. 

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: 2015. június 1.  
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Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, akinek közérdekű bejelentése van tegye 

meg.  

Soós Gyula képviselő elmondta, hogy több szülő jelezte, hogy jó lenne, ha nyáron nyitva 

lenne az óvoda, mivel nem tudják megoldani a gyermekek elhelyezését.  

Gulyás Erzsébet képviselő javasolta, hogy az óvoda vezetője írásban nyilatkoztassa a 

szülőket, kik tartanak igényt a nyári nyitva tartásra.  

Vigh Elemér alpolgármester javasolta, hogy a nyilatkozatokat adja át az óvoda vezetője a 

társulás elnökének. 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy megkeresi az óvoda vezetőjét az ügyben. 

Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy a vasárnap kerül sor a régi temetődombon 

monostorapáti községben  hősi halált halt  Tóth Ferenc székelyhídi honvéd őrmester  

emlékművének felavatására. A rendezvény civil kezdeményezés, de kéri, hogy az 

önkormányzat vegyen részt a megemlékezésen. Javasolt a részt vevők részére Monostorapáti 

településről szóló könyv átadását. 

 Takács Péter polgármester elmondta, hogy részt vesznek a rendezvényen, nincs akadálya 

annak, hogy a hozzátartozók részére településről szóló könyvet átadják. Megköszönte a 

képviselők megjelenését és az ülést 17,30 órakor bezárta. 

 

 

      k.m.f.t. 

 

 

   Takács Péter      Takács Lászlóné 

   polgármester              jegyző   


