
Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

Tel: 87/435-055. 

 

Száma: 1092-8/2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült:   Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 

                 2016.május 2-án (hétfőn ) 10  órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  

                 üléséről. 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123.  

 

Jelen vannak: Takács Péter    polgármester  

 Vigh Elemér    alpolgármester 

  Molnár Andrea          képviselő 

                          Soós Gyula                képviselő 

                          Varga János               képviselő  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

   Gulyás Erzsébet         képviselő 

   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  5   képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.  Kérte a 

képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal  határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi 

napirendi pontot:  

 

Napirend:  1./ TOP-4.1.1-15 kódszámú „Monostorapáti Egészségház bővítésének,  

                         felújításának, akadálymentesítésének, valamint eszközfejlesztésének  

                         támogatására benyújtandó pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása 

 

                Előadó: Takács Péter   polgármester  

 

 



2 

 

N a p i r e n d :  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Egészségház bővítésének, 

akadálymentesítésének, valamint eszközfejlesztésének támogatására kiírt TOP-4.4.1-15 

kódszámú pályázat benyújtásáról szóló 5/2016.(III.18.)Ökt.sz. határozatot módosítani kell, 

mivel változott az épület felújításának költsége. Az új összeg: 38.775.342.-ft. eszközfejlesztés 

2.441.798.-ft. 

 elszámolható költségek: 

 - közbeszerzés költsége:    1 %                                    412.171 .-ft. 

- Projektmenedzsment költsége: 2,5 %                               1.030.429.-ft. 

- műszaki ellenőr költsége 1  %                                                    412.171. -ft. 

- tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5 %                               206.086.-ft. 

- projekt előkészítés , 3,5 %                      1.442.600.-ft. 

- tervezői költség 1,5 %               618.257.-ft. 

 

 Mindösszesen:                                                                          45.338.854.-ft. 

 

Megpályázott összeg:                                                                 45.338.854.-ft. 

 

Kérte a képviselőket fogadják el a határozat tervezetet. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

30/2016.(V.2.)Ökt.sz. h a t á r o z a 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 -  projektre, vonatkozó 

15/2016.(III.18.)Ökt.sz. határozatát alábbiak szerint módosítja:  

 

Bruttó költség:  

Az épület  felújítási  költsége:                38.775.432.-ft.  

Eszköz,berendezés, informatika költsége:          2.441.798.-ft. 

 

Összesen:                                                       44.217.140-ft.      

 

Elszámolható költségek: 

 

- közbeszerzés költsége:    1 %                                    412.171 .-ft. 

- Projektmenedzsment költsége: 2,5 %                               1.030.429.-ft. 

- műszaki ellenőr költsége 1  %                                               412.171. -ft. 

- tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5 %                         206.086.-ft. 

- projekt előkészítés , 3,5 %         1.442.600.-ft. 

- tervezői költség 1,5 %              618.257.-ft. 

 

 Mindösszesen:                                                                     45.338.854.-ft. 
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Megpályázott összeg:                                                           45.338.854.-ft. 

 

Képviselőtestület  a pályázat megvalósításához szükséges fedezetet 2016.   

évi költségvetéséből biztosítja. Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására, pályázattal kapcsolatos 

dokumentációk aláírására. 

 

Felelős: Takács Péter  polgármester 

 

Határidő:  2016. május 4. és folyamatos   

 

  

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, és az ülést 10,15  

órakor bezárta. 

 

 

      k.m.f.t. 

 

 

                        Takács Péter       Takács Lászlóné 

  polgármester              jegyző 
 


