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Takács Péter polgármester köszöntötte Monostorapáti község Önkormányzata képviselőtestülete nevében a rendes, nyilvános ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 5 tagja jelen van. Ismertette a
napirendi pontokat, majd javasolta felvételét a napirendek közé az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzat módosítását, a telek vásárlási kérelem a 951/9. hrsz-ú Randnóti utca
végében lévő területről döntés és belügyminisztériumi pályázat benyújtásáról felhatalmazás.
Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a módosított napirendi
pontokkal.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:

egyhangúlag,

5

igen

2
Napirendet:
1.

Étkezési térítési díj rendelet-tervezet elfogadása
Előadó: Takács Péter Polgármester

2.

Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezet
elfogadása
Előadó: Takács Péter polgármester

3.

Tájékoztató az Extázis Ifjúsági Szervezet tevékenységéről
Előadó: Kiss János elnök

4. Tájékoztató a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
Előadó: Kovács Pál elnök
5.

Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó: dr. Kurkó György fogorvos
dr. Piedl Endre háziorvos
Földiné Sümegi Judit védőnő

6.

Tájékoztató a Mozgássérültek Egyesülete helyi csoportjának
munkájáról
Előadó: Török Zoltánné elnök

7.

Vegyes, aktuális ügyek.
a.)
Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól
b.)
Emlékérem, emlékplakett megrendelése
c.)
Településkép védelméről szóló rendelettel kapcsolatos
törvényességi felhívásról tájékoztatás
d.)
Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása
e.)
Telekvásárlási kérelem a 951/9. hrsz. ingatlan ügyében
f.)
Belügyminisztériumi pályázat benyújtása a Monostorapáti
Közös Önkormányzati Hivatal felújításához
Előadó: Takács Péter polgármester

Takács Péter polgármester a napirend előtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről kapott tájékoztató
véleményezésére kérte fel a képviselőket. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
határozathozatal nélkül kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a tájékoztatott. Megállapította,
hogy a képviselők egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadták a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót.
1. napirend: Étkezési térítési díj rendelet-tervezet elfogadása
Takács Péter polgármester köszöntötte Váradi Anita óvodavezetőt és javasolta, hogy az
előterjesztés szerinti rendelettervezetben csak a bölcsődei térítései díjjak kerüljenek
elfogadásra, az óvodai térítési díjak maradjanak változatlanul, mivel annak emelése az ÁFA
összegének emelését is eredményezné, amellyel az önkormányzat kiadásai tovább
növekednének. Felkérte az étkezési térítési díjról szóló rendelettervezet kiegészítésére az
óvodavezetőt.
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Váradi Anita óvodavezető elmondta, hogy örül a polgármester javaslatának és egyetért azzal,
hogy az óvodai térítési díjak változatlanul maradjanak, még annak ellenére is, hogy
nyersanyagnormából nem jön ki egy gyermek étkezése. Elmondta a menza törvény miatt
nagyon sok kritériumnak meg kell felelni. Ha megemelik az árat, amit befolyásol, hogy sok
gyermek kedvezményezetten étkezik, ingyenesen és esetükben ÁFA összegét az
önkormányzatnak kell kifizetni. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az állam a gyermekek után
támogatást ad, de az Áfa tartalom, ha megemelik az árat ott marad az önkormányzatnak.
Elmondta, hogy a bölcsőde térítési díjának meghatározásánál is figyelembe vették a
nyersanyag árakat és az Áfa tartalmat is annak alapján kalkulálták ki az árat.
Takács Péter polgármester megköszönte a kiegészítést és hozzászólás hiányában javasolta
elfogadásra a rendelet tervezet 1. számú mellékletében található bölcsődei térítési díjakat és az
óvodai, iskolai térítési díjaknak változatlanul hagyását. Felkérte a képviselőket, ha
egyetértenek a javaslattal kézfeltartással jelezzék.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:
3/2019. (IV.30.) önkormányzati

egyhangúlag,

5

igen

rendeletet
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a gyermek étkezési térítési díjakról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. napirend: Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Takács Péter polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a szociális rendelet módosítása
kerül napirendre, majd röviden ismertette az állami támogatások mértékét, azokból
finanszírozható juttatásokat. Javasolta a kiküldött rendelet szerint a születés támogatás
eseténben a 20.000.- Ft-ról 50.000.- Ft-a, a temetési támogatás esetén 30.000.- Ft-ról 50.000.Ft-ra történő emelést, a rendelet további támogatásai a meglévő rendelet tartalma szerint
meghatározott összegekkel maradjanak. Elmondta, hogy a képviselőknek megküldött
előterjesztést kiegészítve, hogy a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 28.500.- Ft
összegének 150%, 200%-a legyen az 1 főre jutó pénzösszeg, annak nagyobb összegű
meghatározását nem tartja indokoltnak. Felsorolta a különböző típusú támogatási összegeket,
majd javasolta azok változatlanul hagyását a már említett születésre és temetésre vonatkozó
támogatások módosítása mellett. Véleménye szerint a rászorultsági alap növekedésével
megnövekednének az igények, amelyeket az önkormányzat nem tudna teljesíteni, ha már az
állami támogatás fellett lennének.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a rendeletet a bölcsődére vonatkozó ellátások és
szabályozások miatt is módosítani kellett, mely a jelen tervezetbe beépítésre került.
Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában javasolta az előterjesztés
kiegészítéseként elhangzottak szerinti módosítást. Kérte a képviselőket kézfelemeléssel
jelezzék egyetértési szándékukat.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:

egyhangúlag,

5

igen
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4/2019. (IV.30.) önkormányzati

rendeletet
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. napirend: Tájékoztató az Extázis Ifjúsági Szervezet tevékenységéről
Takács Péter polgármester köszöntötte az Extázis Ifjúsági Szervezet vezetőjét és felkérte a
szervezet tevékenységéről szóló előterjesztés kiegészítésére.
Kiss János elnök elmondta a szervezet törekszik a település lehető legtöbb programjában –Pl:
szüreti felvonulás, falunap - részt venni, de vannak saját programjaik is, amelyek közül
kiemelte a patakmeder tisztítást, a pünkösdi királyválasztást, a májusfa állítást, Mikulás járást.
Elmondta, hogy együttműködnek a civil szervezetekkel, megköszönte a klubhelyiség
biztosítását. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a fiatal korosztályt nehéz kimozdítani, mely
nehezíti az egyesület működését is, de reméli, hogy lesz lehetőség valahogyan bevonni a
fiatalokat a különböző programokba. Úgy látja a fiatalok nem járnak össze a klubhelyiségben
sem, de a lehetőség adott számukra. Véleménye szerint jó, hogy a településen egyre több a
civil szervezet, akik aktívak és sokat tesznek a közösségért, leveszik a terhek egy részét az
önkormányzat válláról, végül megköszönte az önkormányzat támogatását.
Takács Péter polgármester kérdés, vélemény hiányában megköszönte a kiegészítést,
véleménye szerint is a fiatalok az elektronikai eszközök használata miatt nem vesznek rész a
különféle programokban, mely egy olyan probléma, amelyet együtt kell megoldani.
Kiss János elnök véleménye szerint már nem csak a fiatalok, hanem a 30-40 évesek illetve
idősebbek sem beszélgetnek, hanem az interneten szerzik az információkat és ott osztják meg
egymással véleményeiket is.
Takács Péter polgármester javasolta
elfogadását.

további hozzászólás hiányában a tájékoztató

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
18/2019. (IV.24.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Extázis Ifjúsági Szervezet 2018. évi beszámolóját
elfogadta.

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. napirend: Tájékoztató a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
Takács Péter polgármester köszöntötte az egyesület elnökét, titkárát és megkérte az elnököt
tevékenységükről szóló tájékoztató kiegészítésére ha kívánja.
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Kovács Pál elnök megköszönte a képviselő-testület támogatását, az előterjesztést nem kívánta
kiegészíteni, mivel abban részletesen beszámoltak egész éves tevékenységükről.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint az elmúlt évben nagyon látványos volt az egyesület
munkája, megköszönte tevékenységüket, amelyek közül kiemelte a Szent Flórián parkot és az
információs táblákat, melyet több szervezettel együtt valósítottak meg. Gratulált a szervezet
vezetőségének az elért sikereikhez és reméli a jövőben is látható lesz még a szervezet
munkája.
Kiss János elnök elmondta, hogy a Bokréta Nagycsaládos Egyesületnek köszönhetőek az
információs táblák.
Takács Péter polgármester megköszönve az egyesület munkáját, kérte további hozzászólás
hiányában a tájékoztató elfogadását.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
19/2019. (IV.24.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi
beszámolóját elfogadta.

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. napirend: Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Takács Péter polgármester az egészségügy helyzetéről szóló beszámolóval kapcsolatosan
köszöntötte a védőnőt, majd kérte a jelenlévőket mondják el véleményeiket.
Gulyás Erzsébet képviselő a védőnőtől kért tájékoztatást az oltásellenség megjelenéséről a
településen.
Földiné Sümegi Judit védőnő elmondta, hogy nem jellemző az oltásellenség, a kötelező
védőoltásnál 100%-os az átoltottság, a nem kötelező oltásoknál, mint a HPV ott nem 100%-os
van, aki nem kérte, annak ellenére, hogy a jelenlegi oltóanyag több törzset is tartalmaz, mint
az előző.
Takács Péter polgármester megköszönte a kiegészítést majd felkérte a képviselőket a
beszámoló elfogadását kézfeltartással jelezzék
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
20/2019. (IV.24.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Egészségügy helyzetéről szóló 2018. évi beszámolót
elfogadta.
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(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6. napirend: Tájékoztató a Mozgássérültek Egyesülete helyi csoportjának munkájáról
Takács Péter polgármester köszöntötte Török Zoltánnét, az egyesület helyi csoportjának
elnökét és kérte amennyiben van kiegészítése az előterjesztéshez azt tegye meg.
Török Zoltánné elnöke elmondta, hogy összetettebb a munkájuk, mint amit a beszámolóban
leírt, de azt nem kívánta részletezni és megköszönte a támogatást.
Soós Gyula képviselő az egyesület tevékenységét tisztelettel megköszönte.
Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában javasolta az egyesület
beszámolójának elfogadását, az egyesületnek további eredményes munkát, kitartást kívánt.
Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
21/2019. (IV.24.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Mozgáskorlátozott Egyesület 2018. évi beszámolóját
elfogadta.

(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. napirend: Vegyes, aktuális ügyek
a.) Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat elbírálásának szempontjairól
Takács Péter polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálásának szempontjairól szóló
szabályzat módosítása a soron következő napirendi pont. Elmondta, hogy amikor 2018-ban a
pályázatokról döntöttek észrevétel érkezett a képviselők részéről, hogy nem minden igénylő
kaphatott ösztöndíjat, hozzátette nem egy nagy összegről van szó és van lehetősége az
önkormányzatnak a korlátok megváltoztatására, hogy településen élő felsőoktatási
tanulmányokat folytató fiatalok igénybe tudják venni az ösztöndíjat. Hozzászólás hiányában
felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerinti
tartalommal a szabályzat módosítását.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
22/2019. (IV.24.) Ökt. számú

határozatot
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj
pályázat
szabályzatának
módosítását
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadta.
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(A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
szempontjait tartalmazó szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

elbírálásnak

b.) Emlékérem, emlékplakett megrendelése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a képviselők kézhez kapták az emlékérem,
emlékplakett megrendeléséről szóló előterjesztést. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az
emlékérem és emlékplakett még nincs fogytán, de a következő évekre tekintettel tartalékkal
kell rendelkeznie az önkormányzatnak. Elmondta, hogy árajánlatot a jegyzőasszony kérte meg
majd ismertette azokat.
Takács Péter polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják az elhangzottakat.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
23/2019. (IV.24.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadta az alábbiak szerint az emlékérem és
emlékplakett megrendelését:
5 db 9-cm-es „Monostorapáti község Díszpolgára”
emlékplakett 15x15-ös zöld díszdobozban, mappával
13.230.- Ft/db áron 66.150.- Ft.
10 db „Monostorapátiért Emlékérem” emlékérem 12x12es zöld díszdobozban 7.400.- Ft/db áron 74.000.- Ft.
A megrendelés összege összesen: 140.150.-Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
az emlékérem és emlékplakett megrendelésről és forrás
biztosításáról intézkedjen.
Határidő:
Felelős:

2019. május 30.
Takács Péter

c.) Településkép védelméről szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról
tájékoztatás
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a településkép védelméről szóló
rendelettel szemben a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt.
Elmondta, hogy a tavalyi évben elfogadott településkép védelmi rendelettel kapcsolatban
érkeztek észrevételek, amelyeket ki kell javítani, majd felkérte a jegyzőt további
kiegészítésre.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a tervező minta alapján készítette el, ezért maradtak
benne olyan fogalmak, kifejezések, jogszabályi szerkezetek, amelyeket módosítani kell majd
a rendelet tervezetet közzé kell tenni a Lechner Tudásközpont arculati felületén 21 napig, a
szakhatóságok véleményt nyilvánítanak majd utána fogadhatja el a rendeletet a képviselő-
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testület. Elmondta, hogy most a képviselő-testület arról dönt, hogy az észrevételezést
tudomásul veszi és megkezdi az egyeztetést a rendelet tervezethez.
Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy az
előterjesztésben található határozati javaslattal való egyetértési szándékukat kézfelemeléssel
jelezzék.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
24/2019. (IV.24.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/791/2019.
számú törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja és
az abban foglaltaknak megfelelően a településkép
védelméről szóló 3/2018. (III.26.) számú önkormányzati
rendelet módosításának eljárását megkezdi.
A jelen határozat mellékletét képező módosító rendelet
tervezetét a partnerségi egyeztetés szabályai alapján
egyeztetésre bocsátja.
Felelős:
Takács Péter polgármester
Határidő: azonnal

d.)
Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása
Takács Péter polgármester a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról elmondta, hogy jogalkotási feladatról van szó, majd felkérte a jegyzőt
az előterjesztés kiegészítésére.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata szabályozza a jegyző és aljegyző, - ahol van helyettesítését.
SZMSZ. felhatalmazást adott arra, hogy a hivatal SZMSZ-ébe kerüljön meghatározásra, a
helyettesítés feltétele. A helyettesítést nem a hivatali SZMSZ-be, hanem az önkormányzati
SZMSZ-ben kell szabályozni. Jegyző akadályoztatása esetén a székhely pénzügyese vezető
főtanácsos látja el a feladatokat.
Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet
tervezetet.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:

egyhangúlag,
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igen
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5/2019. (IV.30.) önkormányzati

rendeletet
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
e.) Telekvásárlási kérelem a 951/9. hrsz-ú ingatlan ügyében
Takács Péter polgármester ismertette a 951/9. hrsz-ú, Radnóti utcai ingatlan megvásárlásáról
szóló előterjesztést, majd a határozati javaslatot olvasta fel.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy tapolcai lakosok kérelmet nyújtottak be telek
vásárlásra, a vagyonvédelmi rendelet előírja, hogy értékesíteni csak független szakértői
ajánlata alapján lehet az önkormányzatnak.
Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elindul egy folyamat, amelyre
vételi ajánlat tesznek az érintettek és végén a képviselő-testület dönt.
Vigh Elemér alpolgármester szerint az ingatlan megvételére másnak is lesz lehetősége akár
más összeggel is.
Takács Lászlóné jegyző ismertette az ingatlan eladás folyamatát és szabályait a törvényesség
betartása mellett felmerülő lehetőségeket. Elmondta legfeljebb 15%-kal alacsonyabb áron
lehet, de érték alatt nem lehet eladni és a magasabb áron történő értékesítésnek nincs határa.
Vigh Elemér alpolgármester azután érdeklődött, hogy egyes önkormányzatok 1 Ft-ért hogyan
értékesíthettek telkeket.
Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta, hogy valamivel például terepviszonyokkal indokolják
akkor lehet alacsonyabb áron is értékesíteni.
Gulyás Erzsébet képviselő szerint, amit a községben is szem előtt kell tartani a képviselőtestületnek, a lakosság növekedésének megteremtése érdekére hivatkozással is lehet
alacsonyabb áron értékesíteni.
Varga János képviselő úgy látja, hogy törvényes keretek között megvásárolhatják a fiatalok
az ingatlant, régóta várják már, hogy fiatalok telepedjenek le a községben.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy körülbelül egy hét alatt elkészül az értékbecslés,
májusi testületi ülésen már meghozhatja a telek értékesítésről döntését a képviselő-testület.
Takács Péter polgármester ismertette további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az elhangzott határozati javaslatot.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
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25/2019. (IV.24.) Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
értékesíti a tulajdonát képező Monostorapáti belterületben
951/9. hrsz. alatt lévő 1298 m2 nagyságú lakótelket.
Képviselő-testület az ingatlan becsült értékének
meghatározására megbízza a Tapolcai székhelyű Zéta
Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Irodát. Az értékbecslés
díját 20.000.- Ft-ot a 2019. évi költségvetésből biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az
ingatlan forgalmi értékének közlése után az értékesítés
feltételeit tegye közzé a hirdetőtáblán, valamint az
önkormányzat honlapján.
Beérkezett ajánlatokat következő testületi ülésen terjessze
a képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

Takács Péter polgármester
2019. május 31.

f.) Belügyminisztériumi pályázat benyújtása a Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal felújításához
Takács Péter polgármester ismertette a minisztérium által kiírt pályázatot, amelyet május 31ig lehet benyújtani és javasolta a tavalyi évben tervezett közös önkormányzati hivatal
felújítására pályázat benyújtását, majd részletesen ismertette a hivatal felújítás részeit.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 30 millió forint pályázható az adóerőképesség miatt 5%
önrész szükséges, majd felolvasta a határozati javaslatot.
Vigh Elemér alpolgármester a Magyar Falu Programban történő pályázati lehetőségről
érdeklődött.
Takács Péter polgármester tájékoztatta, hogy a Magyar Falu Programban előnyösebb lett
volna, mivel 100%-os támogatást jelentene, de a választókerületben csak 25 millió forintra
lehetne pályázni, ezért javasolja a belügyminisztériumi pályázat benyújtását. További
hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a
határozati javaslatot a pályázat benyújtását.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen,
szavazattal, elfogadta az alábbi:
26/2019. (IV.24.) Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény 3 melléklet II. 2. pont ad) alcél szerinti önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatásának igénybevételére
Monostorapáti
Közös
Önkormányzati
Hivatal
infrastrukturális
fejlesztésére – hivatalfejlesztésre.
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Fejlesztés bruttó költsége:
31.578.947.- Ft
Igényelt vissza nem térítendő támogatás:
30.000.000.- Ft
Megpályázott összeg a beruházás költségének 95%-a,
5% saját forrás:
1.578.947.- Ft
összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből biztosítja.
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:
Határidő:

Takács Péter polgármester
2019. május 31.

Takács Péter polgármester további vélemény hozzászólás hiányában megköszönte a
részvételt és az ülést 19:50 órakor bezárta.

K. m. f.
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

