
Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.  

Tel: 87/435-055. 

 

Száma: 1092-13/2016. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült:   Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete által 

                 2016. június  29-én (szerdán ) 7 órakor megtartott rendkívüli   nyilvános  

                 üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Takács Péter    polgármester  

  Gulyás Erzsébet         képviselő 

  Molnár Andrea          képviselő 

                          Soós Gyula                képviselő 

                          Varga János               képviselő  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

  Vigh Elemér              alpolgármester 

   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./ Monostorapáti Közös Fenntartású  Napköziotthonos Óvoda konyhájának  

                         fejlesztése  

 

                Előadó: Takács Péter   polgármester  
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N a p i r e n d :  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a költségvetési törvény alapján lehetőség van az 

önkormányzat által működtetett óvodakonyha infrastrukturális felújítására. Két lehetőség van: 

A variáció  csak az épület felújítására pályáznak, B variáció esetében  a  felújítás mellé 

eszközbeszerzés is társul, beruházási összeg  50 %-áig. Az épület felújításának költsége: 

14.650.000-ft, árajánlat alapján az eszközbeszerzés 4.362.246-ft. összes költség: 19.012.246.-

ft. igényelhető támogatás: 18.061.634.-ft. saját forrás 5 %,  950.612.-ft.  

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.  

Gulyás Erzsébet képviselő javasolta a B variáció elfogadását, a konyha felújítása mellett 

pályázzanak eszközökre. Olyan gépeket vásároljanak amelyek értékesebbek, kisebb összegű 

vásárlás saját forrásból is biztosítható.  

Molnár Andrea képviselő, egyben az óvodavezető helyettes, javasolta, hogy amennyiben az 

épület felújítás költségének 50 %-áig lehet eszközre pályázni, akkor 7 millió forint összegre  

benyújtsanak be  pályázatot. 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy  4.362.246.-ft. összegre készült árajánlat, a 

pályázatot ma le kell zárni, teljesen előkészített, ezért nem javasolta az összeget módosítani. 

Kérte a képviselőket, aki egyetért a fentiek szerinti pályázat benyújtásával kézfeltartással 

jelezze. 

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

53/2016.(VI.29.)Ökt.sz. h a t á r o z a t  

Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

3. melléklet II. 7. pont  szerinti önkormányzati  étkeztetési fejlesztések 

támogatására. Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 

konyha fejlesztésére. 

Fejlesztés  bruttó költsége:               19.012.246.-Ft. 

ebből:   építés bruttó költsége:    14.650.000.-ft. 

  eszközbeszerzés bruttó költsége:     4.362.246.-ft.  

Igényelt vissza nem térítendő támogatás:                      18.061.634.- Ft.  

ebből:          építés       13.917.500.-ft. 

            eszközbeszerzés       4.144.134.-ft.  

Megpályázott összeg a beruházás költségének 95 %-a, 

 

 saját forrást   5 %-ot                   950.612-ft-ot  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítja. 
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Eredményes pályázat esetén Monostorapáti  község Önkormányzata 

Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatásból megvalósult beruházást a 

beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének 

megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával 

– hasznosítja, a feladat-ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja  át az 

intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – 

települési önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan 

változik az intézmény fenntartója.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

                          Felelős: Takács Péter      polgármester  

 

Határidő: Azonnal 

 

 Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, és az ülést 7,15  órakor 

bezárta. 

 

 

      k.m.f.t. 

 

 

                        Takács Péter       Takács Lászlóné 

  polgármester              jegyző 
 

 


