
 Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

Tel: 87/435-055. 

Száma: 1092-5/2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült:   Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 

                 2016. március 18.-án (pénteken ) 7  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  

                 üléséről. 

 

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  nem jelentett be: 

 

                           Széll Pál    képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   Takács Lászlóné          jegyző 

      

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné             jegyző  

 

Takács Péter  polgármester üdvözölte a jegyzőt,  és a  képviselőket. Megállapította, hogy a 

testületi ülés határozatképes, hisz  6   képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 

képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy 

a HÉSZ. módosításról szóló ajánlatokról is döntsenek. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal  határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi 

napirendi pontot:  

 

Napirend:  1./ Vegyes, aktuális ügyek. 

              a.)Monostorapáti Orvosi Rendelő bővítésére, eszközbeszerzésére pályázat  

       benyújtása 

   b.) Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete  Tapolcai Csoport  

                              támogatási kérelme  

   c.) A Völgy Turisztikai Egyesület támogatási kérelme 

   d.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

   e.)HÉSZ. módosításról szóló ajánlatok  

          

                             Előadó: Takács Péter   polgármester  



2 

 

N a p i r e n d :  

 

 a.)Monostorapáti Orvosi Rendelő bővítésére, eszközbeszerzésére pályázat  benyújtása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy több alkalommal tárgyaltak az orvosi rendelő 

felújításának, bővítésének pályázatáról. Elkészült a költségvetés, felújítás, eszközbeszerzés 

költsége bruttó 40.553.983.-ft.elszámolható költségekkel együtt a megpályázható összeg: 

42.581.682.-ft.  Két határozatot javasol meghozni, egyszer a pályázat benyújtásáról, valamint 

a projekt elkészítéséről. 

Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

15/2016.(III.18.)Ökt. sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot nyújt 

be Monostorapáti Egészségház bővítésének, felújításának, 

akadálymentesítésének, valamint eszközfejlesztésének támogatására a 

Terület – és Településfejlesztési Operatív Program – TOP-4.1.1-15 

kódszámú -  projektre. 

 

Bruttó költség:  

 

Az épület  felújítási  költsége:                38.752.483.-ft.  

 

Eszköz,berendezés, informatika költsége:         1.801.500.-ft. 

 

Összesen:                                                      40.553.983.-ft.      

 

Elszámolható költségek: 

 

- közbeszerzés költsége:    1 %                                    405.540 .-ft. 

- Projektmenedzsment költsége: 2,5 %                               1.013.850.-ft. 

- műszaki ellenőr költsége 1  %                                               405.540. -ft. 

- tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása                                    202.769.-ft. 

 

Összes költség:                                                                    42.581.682.-ft. 

 

Megpályázott összeg:                                                          42.581.682.-ft. 

 

Képviselőtestület  a pályázat megvalósításához szükséges fedezetet 2016. 

évi költségvetéséből biztosítja. Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Takács Péter  polgármester  

Határidő:  folyamatos   

 

 

Takács Péter polgármester a Projekt előkészítésével javasolta megbízni az Auctor Alfa 

Pályázati és Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-t Veszprém, Ady E.u.7/B. I/10. céget.  
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Kérte a képviselőket, aki egyetért a pályázat benyújtásával kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

16/2016.(III.18.)Ökt. sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a Monostorapáti 

Egészségház bővítésének, felújításának, akadálymentesítésének, valamint 

eszközfejlesztésének támogatására a Terület – és Településfejlesztési 

Operatív Program – TOP-4.1.1-15 kódszámú -  projekt előkészítésével 

kapcsolatban megbízza: 

 

                            Auctor Alfa Pályázati és Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-t Veszprém, Ady  

                            E.u.7/B. I/10. céget.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés  

aláírására 

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

 

Határidő: 2016. március 31. 

 

b.) Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete  Tapolcai Csoport  támogatási kérelme  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei Egyesülete  Tapolcai 

Csoport programjainak lebonyolításához  50.000.-ft. támogatást kért. Javasolta részükre a 

támogatást megállapítani. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

17/2016.(III.18.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t   
 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- testülete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

szabályokról szóló 3/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban 

Ör.) alapján a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületét 8200 

Veszprém, Budapest u.16.) egyszeri, 

 

50.000.- Ft azaz Ötvenezer forint 

összeggel támogatja. 

A támogatás kifizetése egy összegben, a Mozgássérültek  Veszprém     

Egyesülete bankszámlájára való utalással történik. 

A támogatás célja: az Egyesület programjainak  költségeihez való 

hozzájárulás. 

A felhasználás határideje: 2016. november  30. 

Egyesület  a felhasználásról 2016. december  31-ig köteles elszámolni. 
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Utasítja a Polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület 

döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, 

ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen 

fenti összeg kifizetéséről. 

Utasítja a Polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak 

elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.  

Felelős: Takács Péter polgármester 

        Takács Lászlóné jegyző  

 

Határidő: 2016. december  31. 

 

c.) A Völgy Turisztikai Egyesület támogatási kérelme 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy A Völgy TDM. részére az 50.000.-ft. összegű 

tagdíjat átutalták. Az egyesület elnöke a működéshez további 50.000.-ft. támogatást kér. Kérte 

a képviselők véleményét. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy Ő támogatta, hogy csatlakozzanak a Veszprémi 

TDM-hez. Akkor lehetőség lett volna kerékpárút kiépítésére pályázni. Olyan döntés született, 

hogy alakuljon helyben egy TDM. nagyobb lehetőségek lesznek az önkormányzatok számára. 

A tagdíjból még a villanyszámla költségét sem lehet fedezni, ezért Ő támogatja a kérelmet. 

 

Vigh Elemér alpolgármester nem javasolta a támogatást. 

 

Soós Gyula képviselő soknak tartja a villanyszámlát, ha az önkormányzatok által befizetett 

tagdíj azt nem fedezi, nem támogatta a kérést.  

 

Molnár Andrea képviselő sem javasolta a támogatást megállapítani, támogatás fejében 

lássanak valami eredményt. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő véleménye szerint A Völgy TDM. olyan iroda, aminek közvetlen 

konkrét hasznát nem érzik az önkormányzatok, vannak prospektusok, amit oda adnak a 

kirándulóknak, turistáknak, az által, hogy a településen megjelennek, a vállalkozók bevétele 

növekedhet.  

 

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket szavazzanak arról, hogy egyetértenek-e a 

támogatással. 

 

Képviselő-testülete 1 igen, 6 nem szavazattal meghozta az alábbi: 

 

18/2016.(III.18.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete „A Völgy 

Turisztikai Egyesület „ kérését nem támogatja, egyesület működéséhez 

anyagi támogatást nem biztosít. Az önkormányzat abban az esetben nyújt 

támogatást, ha eddigi támogatásinak, befizetéseinek eredményét látja a 

településen. 
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Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről az egyesület elnökét 

tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné 

              jegyző 

 

Határidő: 2016. március 31.  

 

d.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak  el kell fogadni a 

közbeszerzési tervet. A közbeszerzési tervbe azokat a beruházásokat szerepeltették, amik 

várhatóak. A terv év közben módosítható. 

 

Javasolta annak elfogadását. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

19/2016.(III.18.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti    község Önkormányzata Képviselő-testülete  a 2016. 

Közbeszerzési Tervet  a melléklet szerint jóváhagyja.  

  

(közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

e.)HÉSZ. módosításról szóló ajánlatok  

          

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a helyi építési szabályzat módosításáról döntött 

a képviselő-testület. Két ajánlat érkezett: Planteus Kft. Monoszló, Fő u.23. ajánlata: 

1.340.000.-ft. plusz ÁFA, valamint a Ház és Tár Bt. Budapest, Várna utca 12-14. 880.000.-ft. 

plusz Áfa 1.117.600.ft. amennyiben  Bárdosi Andrea vezető tervezővel köt szerződést az 

önkormányzat a tervezési díj bruttó 880.000.-ft.  

 

Vigh Elemér alpolgármester a bruttó 880.000.-ft.-os ajánlatot javasolta elfogadni. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő véleménye szerint a tervezési előírásokat mind két tervezőnél be 

kell tartani, Ő is az olcsóbb ajánlatot javasolta elfogadni. 

 

Soós Gyula képviselő kérdezte, hogy a digitális térkép beszerzése az feltétel a rendezési terv 

módosításához? 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy kb. 500 e ft-ba  kerülne a belterületi digitális 

térkép. Véleménye szerint annak beszerzése most nem indokolt. 

 

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Bárdosi Andrea tervezővel kössenek szerződést 

a HÉSZ. módosítására kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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20/2016.(III.18.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Monostorapáti 

Helyi Építési Szabályzat módosításával megbízza Bárdosi Andrea 1149 

Budapest, Várna utca 12-14. sz. vezető tervezőt.  

Képviselő-testület a HÉSZ. módosításának költségére adott ajánlatot  bruttó 

880.000.-ft. tervezési díjat elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 

Felelős: Takács Péter polgármester  

Határidő: 2016. március 31.  

  

  Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, és az ülést 8, 30  

órakor bezárta. 

 k.m.f.t. 

          Takács Péter                  Takács Lászlóné 

           polgármester                          jegyző 

 


