Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296. Monostorapáti, Petőfi u.123.
Szám: 1405-11/2015.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 26-án
(pénteken) 18 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.
Jelen vannak:
Takács Péter
Gulyás Erzsébet
Molnár Andrea
Soós Gyula
Széll Pál
Varga János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Vigh Elemér

alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlóné
Soós Gyula
Varga János

jegyző
Bokréta Nagycsaládos Egyesület elnöke
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 vegyes, aktuális ügyek keretében pályázat
benyújtását, közbeszerzési eljárás lefolytatását, traktor vásárlásáról döntést.
Képviselő-testülete határozathozatal nélkül, egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:
N A P I R E N D E T: 1./ Vegyes, aktuális ügyek
a.) közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz pályázat
benyújtása
b.) döntés közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Előadó: Takács Péter polgármester
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Napirend:
a.) közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz pályázat benyújtása
Takács Péter polgármester elmondta, hogy
Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7 . aa) pontja alapján pályázatot
lehet benyújtani közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Az önkormányzat működteti
a művelődési házat, mint közösségi színteret. Tervezik 10 db. sörpad garnitúra beszerzését
320.000.-ft. értékben, 20 db. tárgyalószék és 2 db. asztal vásárlását 230.188.-ft. összegben,
fényképező gépet táskával 65.000.-ft. értékben, szükséges a sötétítő és színpad függönyök
lecserélése 258.157.-ft. összegben valamint egy projektort, notebookkal 189.480.-ft. értékben.
Minimális saját forrás összege 100.000.-ft. támogatás maximális összege a saját forrás
kilencszerese.
Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
Varga János képviselő elmondta, hogy nagy gond, hogy nincs raktározási lehetőség a
művelődési háznál. A székeket, egyéb kellékeket a színpad mögött lehet elhelyezni.
Javasolta 4 db. térmikrofon beszerzését pályázat keretében, mivel rendezvények alkalmával
gondot jelent az előadás megfelelő minőségben való közvetítése. Tudomása szerint egy
mikrofon 15.000.-ft.-ba kerül, melyhez szükséges kábel, 10 méteres 6000.-ft.
Soós Gyula képviselő javasolta a színpad világítás felújítását, nem megfelelő a fénytechnika.
Véleménye szerint ennek költsége 100.000.-ft.
Molnár Andrea képviselő egyetértett a pályázat benyújtásával, 200.000.-ft. saját forrást
javasolt megállapítani.
Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a fentiek alapján a pályázat
benyújtásával kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
67/2015.(VI.26.)Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti
község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. aa)
pont szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
Monostorapáti, Petőfi u.12.sz. – 829 hrsz – alatt lévő
Művelődési ház, mint közösségi színtér műszaki, technikai
eszközállományát, berendezései tárgyait kívánják pótolni.
Beszerzés, költsége:
Igényelt vissza nem térítendő támogatás:
Saját forrás:

1.246.825-ft
1.046.825-ft
200.000-ft
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Saját forrást a 200.000.- Ft-ot az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséből biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős: Takács Péter
polgármester
Határidő: 2015. június 29.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a pályázathoz csatolni kell az alapító okiratot,
de mivel a közösségi színtér nem rendelkezik alapító okirattal, határozatban kell rögzíteni a
közösségi színtér kijelölését.
Javasolta a határozat tervezet elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
68/2015.(VI.26.)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. 7. aa) pontja alapján pályázatot nyújt be közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra.
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
10/2014.(XII.15.)önkormányzati rendelete – Szervezeti és Működési
Szabályzat – 2. melléklete alapján ellátja a közművelődési intézmények,
közösségi színterek működtetését. Monostorapáti, Petőfi u.12.sz. – 829 hrsz
– alatt lévő Művelődési ház közösségi színtér.
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Takács Péter
polgármester
Határidő: 2015. június 29.
b.) döntés közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Takács Péter polgármester elmondta, hogy benyújtották a pályázatot a falugondnoki autó
beszerzésének támogatására. A pályázatot az MVH. 2015. június 12. napján befogadta. Ford
mikrobuszt kívánunk beszerezni, az árajánlatokat bekértük, az elfogadott árajánlat nettó 8
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millió forint alatt van, de mivel a visszautasított ajánlat 8 millió forint közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni. A pályázatot még nem bírálták el, de azért, hogy a határidőket tudjuk
teljesíteni el kell indítani a közbeszerzési eljárást. Kértünk árajánlatot a közbeszerzési eljárás
lefolytatására a Firmiter Füred Bt. Balatonfüred, Móricz Zsigmond u.18/A. ajánlata 100.000.ft. VeszprémBer Zrt. Veszprém, Radnóti tér 2/A. ajánlata: 444.500.-ft.
Ha nem nyerünk a pályázaton akkor 100.000.-ft-ot feleslegesen fizettük ki, ha viszonyt
nyerünk akkor a határidőket tudjuk tartani.
Kérte a képviselőket nyilatkozzanak elindítsák-e a közbeszerzési eljárást, és kit bízzanak meg
az eljárás lefolytatásával.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a Firmiter Füred Bt. folytatta le a közbeszerzési
eljárást a sáskai falugondnoki autó beszerzésekor, munkájukkal elégedett volt.
Gulyás Erzsébet képviselő javasolta a Firmiter Füred Bt-t megbízni a közbeszerzési eljárás
lefolytatásával, a hivatal ismeri a munkájukat , és az Ő ajánlatuk a kedvezőbb.
Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a közbeszerzési eljárás
elindításával és a Firmiter Füred Bt . megbízásával kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
69/2015.(VI.26.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kistérségi
közlekedési szolgáltatás fejlesztés egyéb szolgáltatás ellátásához
Monostorapátiban” kapcsolódó új gépjármű, mikrobusz beszerzése tárgyú
árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízza a
Firmiter Füred Betéti Társaságot 8230 Balatonfüred,Móricz Zsigmond utca
18/A.
Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó
árajánlatot elfogadja és a megbízási díjat 100.000.-ft. összegben állapítja
meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási-tanácsadási
szerződés aláírására.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: Azonnal
Takács Péter polgármester elmondta, hogy traktor beszerzésére megkérte az árajánlatokat.
LANDINI 5-100 H T4i TECHNO mezőgazdasági vonató 95 LE- ös 39.500 euró + ÁFA
összegbe kerülne, ami 12 millió forint. Ez csak az alapgép, nincs hozzá felszerelés.
Kommunális feladatok ellátásához kisebb gép is elég lenne, de a hó eltakarításához szükséges
ilyen teljesítményű gép. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.
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Soós Gyula képviselő véleménye szerint az önkormányzatnak nincs szüksége ilyen nagy
teljesítményű traktorra. Elég lenne egy 50 lóerős gép is felszerelésekkel. Hó tolással továbbra
is meg kell bízni a vállalkozót.
Széll Pál képviselő szerint sem indokolt ilyen nagy teljesítményű gép vásárlása, kisebb
teljesítményű gép árának különbözetéből több éven keresztül lehet biztosítani a hó tolást,
síkosság mentesítést.
Varga János képviselő sem támogatta a fenti teljesítményű gép beszerzését.
Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson további tárgyalást kisebb
teljesítményű, felszerelésekkel ellátott vontató beszerzésére vonatkozólag.
Soós Gyula képviselő kérte megkeresni a Tapolcai hulladékgyűjtőt az NHSZ. hogy tervezike szelektív hulladékgyűjtés háztól szállítását. Tudomása szerint Vonyarcvashegyen a
szolgáltató két hetente elszállítja a háztól a szelektív hulladékot, melyet a lakosok zsákokban
helyeznek el.
Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a közútkezelő tervezi az Eger
patak fölött lévő híd felújítását. A tervek most készülnek, a forgalmat a főút mellett lévő
területen kívánják lebonyolítani, ideiglenes híd építésével. Az aszfaltos út forgalom
visszahelyezése után ott marad, de az ideiglenes hidat elbontják. Javasolták, hogy az
önkormányzat építtesse meg a hidat azon bonyolódhatna a gyalogos forgalom, ennek költsége
kb. 10 millió forint. Bemutatta az előzetesen készült vázrajzokat.
Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 19 órakor bezárta.
k.m.f.t.

Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

