
Önkormányzati Képviselő-testület   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/40-9/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 28-án /hétfőn/ 

18,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Polgármester Irodája 

  8296 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 jelentette be:  

 

   

 Széll Pál képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

Takács Lászlóné jegyző 

Varga János  Egervölgye Sportegyesület elnöke  

 

Jegyzőkönyvvezető:   

 

                Takács Lászlóné jegyző   

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület rendkívüli ülésén a 

megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mivel 6 képviselő  jelen van. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek 

a napirendi pontokkal.  

 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett és 

egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:  

 

N a p i r e n d e t :  1./Vegyes, aktuális ügyek 

 

a.) „Monostorapáti „Kisdedóvó” kapacitás bővítés, új bölcsőde   

 létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése” árajánlat kérése 

műszaki ellenőri, szakértői feladatok elvégzésére 
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b.) Monostorapáti  „471” hrsz-ú (Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz.  

 alatti) „Monostorapáti Egészségház  bővítésének, felújításának, 

akadálymentesítésének, valamint eszközfejlesztésnek támogatása „ 

című projekt  kiviteli tervdokumentáció elkészítése ügyében  

hozott 30/2018.(V.8.)Ökt.sz. határozat visszavonása 

 

c.) Monostorapáti „471” hrsz-ú (Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz.  

alatti) orvosi rendelő bővítése, felújítása kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítéséhez ajánlatkérés 

  

 d.)2018. évi Közbeszerzési Terv módosítása  

 

  e.)Egervölgye Sportegyesület támogatási kérelme  

 

      Előadó: Takács Péter polgármester  

 

 

a.)„Monostorapáti „Kisdedóvó” kapacitás bővítés, új bölcsőde  létrehozása, meglévő 

óvodaépület korszerűsítése” árajánlat kérése műszaki ellenőri, szakértői feladatok 

elvégzésére 

 

 Takács Péter polgármester elmondta, hogy az óvoda felújításához, bölcsőde létrehozásához 

műszaki ellenőrt kell alkalmazni. Az ajánlatkérést 3 cégnek meg kell küldeni. Az ajánlat 

benyújtásának határideje 2018. június 4. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. június 11. 

A szerződés időtartama 2018. július 1-től 2018. október 31-ig terjedő időszakra szól.  

 

Ismertette a határozat tervezetet. Kérte annak elfogadását. 

 

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

 

39/2018.(V.28.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t    

                        Monostorapáti    község Önkormányzata Képviselő-testülete TOP-1.4.1-15-

VE1-2016-00031  azonosítószámú projekt „Monostorapáti „Kisdedóvó” 

kapacitás bővítés, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület 

korszerűsítése”   műszaki ellenőri feladatok elvégzése   ügyében az alábbi 

döntést hozta: 

Képviselő-testület óvoda kapacitás bővítés, új bölcsőde létrehozása, meglévő 

óvodaépület korszerűsítése  műszaki ellenőri feladatok ellátására   

vonatkozó ajánlati felhívás tartalmát megismerte. Képviselő-testület javasolja 

zárt eljárás lefolytatását. Képviselő-testület egyetért a kiküldendő 

ajánlattételi felhívással. Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattétellel 

kapcsolatos eljárást teljes egészében bonyolítsa le. Három gazdasági 

szereplőnek az ajánlati felhívást küldje meg. A beérkezett ajánlatok bontását, 

értékelését végezze el, majd döntés céljából terjessze a képviselő-testület elé.   

  

Felelős:  Takács Péter   polgármester 

    

Határidő: Azonnal    
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b.)  Monostorapáti  „471” hrsz-ú (Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz.  alatti) „Monostorapáti  

       Egészségház  bővítésének, felújításának, akadálymentesítésének, valamint  

       eszközfejlesztésnek támogatása „ című projekt  kiviteli tervdokumentáció elkészítése  

       ügyében  hozott 30/2018.(V.8.)Ökt.sz. határozat visszavonása 

 

Takács Péter polgármester javasolta „Monostorapáti Egészségház  bővítésének, 

felújításának, akadálymentesítésének, valamint eszközfejlesztésnek támogatása „ című 

projekt  kiviteli tervdokumentáció elkészítése ügyében  hozott 30/2018.(V.8.)Ökt.sz. 

határozatát visszavonni.  

A  2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.)Kormányrendelet 5.sz. 

melléklet 2.3.2.5 pontja kimondja, hogy az  ajánlatkérőnek legalább 3 érvényes árajánlattal 

kell rendelkezni , melyből megállapítható, hogy az ellenérték a piaci árnak megfelelő 

mértékben került meghatározásra.Ajánlatkérésre két ajánlat érkezett, nyertesként a Maár 

Építész Iroda Vásárosdombó került megnevezésre. A szerződés megkötése még nem történt 

meg.   

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

 

40/2018.(V.28.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a  TOP-4.1.1-16- 

VE1-2017-00003 azonosítási számú, A MONOSTORAPÁTI „471” hrsz-ú 

(Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. alatti) „Monostorapáti Egészségház  

bővítésének, felújításának, akadálymentesítésének, valamint 

eszközfejlesztésnek támogatása „ című projekt  kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése ügyében  hozott 30/2018.(V.8.)Ökt.sz. határozatát visszavonja az 

alábbi indokok alapján: 

A  2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014.(XI.5.)Kormányrendelet 5.sz. melléklet 2.3.2.5 pontja alapján. Az 

ajánlatkérőnek legalább 3 érvényes árajánlattal kell rendelkezni , melyből 

megállapítható, hogy az ellenérték a piaci árnak megfelelő mértékben került 

meghatározásra. 

  Ajánlatkérésre két ajánlat érkezett, ajánlat nyerteseként a Maár Építész Iroda                 

  Kft. 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17. került megnevezésre.    

Fentiek figyelembe vételével  javaslom a határozatot visszavonni és az ajánlat 

kérést  kiküldeni. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: azonnal  
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c.) Monostorapáti „471” hrsz-ú (Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. alatti) orvosi rendelő 

bővítése, felújítása kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséhez ajánlatkérés 

 

Takács Péter polgármester  javasolta az orvosi rendelő bővítése, felújítása érdekében a  

kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséhez ajánlatkérés  ismételt  kiküldését  3 ajánlat 

tevőnek. Ismertette a határozat tervezetet, valamint az ajánlattételi felhívást. Kérte annak 

elfogadását. 

 

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

41/2018.(V.28.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

   Monostorapáti    község Önkormányzata Képviselő-testülete TOP-4.1.1-16-

VE1-2017-00003 azonosítószámú projekt  Monostorapáti,  Petőfi utca 123.sz.   

471. hrsz-ú ingatlanon található, nettó 112 m2 alapterületű orvosi rendelő 

bővítési, felújítási, akadálymentesítési feladatainak ellátása  ügyében az alábbi 

döntést hozta: 

Képviselő-testület az orvosi rendelő bővítése,  felújítása, akadálymentesítése 

kivitelezési tervdokumentációk elkészítésére  vonatkozó ajánlati felhívás 

tartalmát megismerte. Képviselő-testület javasolja zárt eljárás lefolytatását. 

Képviselő-testület egyetért a kiküldendő ajánlattételi felhívással. 

Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattétellel kapcsolatos eljárást teljes 

egészében bonyolítsa le. Három gazdasági szereplőnek az ajánlati felhívást 

küldje meg. A beérkezett ajánlatok bontását, értékelését végezze el, majd 

döntés céljából terjessze a képviselő-testület elé.   

  

Felelős:  Takács Péter   polgármester 

    

Határidő: Azonnal     

d.)2018. évi Közbeszerzési Terv módosítása 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy módosítani kell a közbeszerzési tervet, mivel a 

tervben az orvosi rendelő nem szerepelt. Változott a közbeszerzési törvény is, új elem az 

elektronikus közbeszerzés.  

 

Kérte a módosított terv elfogadását. 

 

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

 

42/2018.(V.28.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

      

                          Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselő-testülete a    

                          közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a alapján az  

                          önkormányzat, mint ajánlatkérő   2018. évi módosított  közbeszerzési tervét  

                          elfogadja. Képviselő-testület megbízza a polgármestert a közbeszerzéssel  

                          kapcsolatos feladatokat lássa el.   
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                          Felelős: Takács   Péter    polgármester  

 

                          Határidő: folyamatos   

 

e.)Egervölgye Sportegyesület támogatási kérelme  

 

Takács Péter polgármester előterjesztette az Egervölgye Sportegyesület támogatási kérelmét. 

Elmondta, hogy a  támogatás szerepel  a 2018. évi költségvetésben 500.000.- Ft. összeggel. 

Hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra kérte fel a képviselőket. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal. 1 tartózkodással  

meghozta az alábbi: 

 

43/2018.(V.28.) Ökt. számú 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 (a továbbiakban: Ör.) alapján az 

„Egervölgye” Sportegyesületet /8296 Monostorapáti, 

Petőfi u. 123./ egyszeri 500.000 Ft- forint összeggel 

támogatja. A támogatás kifizetése egy összegben utalással 

történik az Egyesület bankszámlája javára.  

A támogatás célja: Az Egyesület működési, 

versenyeztetési költségeihez való hozzájárulás. 

A felhasználás határideje: 2018. november 30. Az 

Egyesület a támogatásról 2018. december 31-ig köteles 

elszámolni. 

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: 2018. december 31. 

 

Takács Péter polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 18,45 órakor bezárta. 

                                                                  k.m.f. 

              Takács Péter       Takács Lászlóné 

   polgármester             jegyző  


