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06-án (kedd) 11 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
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Tanácskozási joggal meghívott:
dr. Varga András

jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
dr. Varga András
Takács Péter polgármester üdvözölte a jegyzőt, a képviselő-testület tagjait, A jelenléti ív
alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van, a testületi ülést
megnyitotta.
Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, igen szavazattal,
határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
Napirendet:
1./ BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül megvalósításra
kerülő Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai
korszerűsítése építési beruházás közbeszerzési eljárásában a bíráló bizottság
javaslata nyertes hirdetésére.
Előadó: dr. Varga András a bíráló bizottság elnöke

2./ Monostorapáti község Önkormányzatának költségvetési címek közötti
átcsoportosítás a pályázatok megvalósítása érdekében (önerő)
Előadó: Takács Péter polgármester
3./ A BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül
megvalósításra kerülő Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületének
energetikai korszerűsítése építési beruházás közbeszerzési eljárása során nyertes
hirdetése
Előadó: Takács Péter polgármester
4./ Műszaki ellenőri megbízásra érkezett pályázatok elbírálása a Monostorapáti
Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése építési
beruházásában
Előadó: Takács Péter polgármester
5./ Műszaki ellenőri megbízásra érkezett pályázatok elbírálása a Monostorapáti
Jókai utca felújítása beruházásában
Előadó: Takács Péter polgármester
6./ A kötelező felvételt biztosító iskolák 2020/2021. tanévre vonatkozó
körzethatárainak megállapításához előzetes vélemény nyilvánítása
Előadó: Takács Péter polgármester
7./Vígh Elemér alpolgármester tájékoztatása a köztartozásmentes adatbázisról
1./ BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül megvalósításra kerülő
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai
korszerűsítése építési beruházás közbeszerzési eljárásában a bíráló bizottság
javaslata nyertes hirdetésére.
Előadó: dr. Varga András a bíráló bizottság elnöke

dr. Varga András előadja, hogy a BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül
megvalósításra kerülő Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai
korszerűsítése építési beruházás közbeszerzési eljárásában három ajánlat érkezett az alábbiak
szerint:
-

Ajánlattevő neve: A-MODUL Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Székhelye: 1095 Budapest Soroksári Út 46.)
Ajánlattevő neve: Kerszolg2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 1114
Budapest Fadrusz Utca 4.)
Ajánlattevő neve: Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 7025
Bölcske Vasút Utca 0690/34)

Bíráló bizottság elnöke javasolja a képviselő testületnek, hogy ajánlattevők ajánlatát a
nyilvánítsa érvényesnek, mivel az megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési dokumentumokban
előírtaknak és a hatályos jogszabályoknak.
Javasolja továbbá, hogy amennyiben a Képviselő Testület kiegészíti a rendelkezésre álló
összeget 24 629 297,- HUF-ra, az eljárás nyertesének a legjobb ár-érték arányt benyújtó
Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft-t, 7025 Bölcske Vasút Utca 0690/34, kerüljön
megnevezésre nettó 24.629.297,- HUF ajánlati árral.
Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és kérte a
jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot.
Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
56/2020.(X. 06.) Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén
belül megvalósításra kerülő Monostorapáti Közös
Önkormányzati
Hivatal
épületének
energetikai
korszerűsítése építési beruházás közbeszerzési eljárásában
az A-MODUL Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Székhelye: 1095 Budapest Soroksári Út
46.), a Kerszolg2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Székhelye: 1114 Budapest Fadrusz Utca 4. és az UnikornÉpker Építőipari és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 7025
Bölcske Vasút Utca 0690/34) ajánlattevők ajánlatát a
érvényesnek nyilvánítja, mivel az megfelelt a felhívásnak,
a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak és a
hatályos jogszabályoknak.
Felelős: Takács Péter polgármester,
Határidő: folyamatos

2./ Monostorapáti község Önkormányzatának költségvetési címek közötti átcsoportosítás a
pályázatok megvalósítása érdekében (önerő)
Előadó: Takács Péter polgármester
Takács Péter polgármester előadja, hogy a legjobb ajánlatot tevő cég ajánlata nettó 24.629.297
Ft, azaz bruttó 31 279 207 Ft. Ez az összeg 601 960 Ft összeggel magasabb, mint a
költségvetésben rendelkezésre álló forrás. Erre tekintettel a Monostorapáti Község
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 6. § (4) bekezdése alapján a 2020. évi költségvetés
6. cím 1. alcím tartalék előirányzat terhére a hivatal épület felújítása előirányzat javára 615 000
Ft összeget csoportosítson át.
Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és kérte a
jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot.

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
57/2020.(X. 06.) Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elrendeli a Monostorapáti Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati
rendeletének 6. § (4) bekezdése alapján a 2020. évi
költségvetés 6. cím 1. alcím tartalék előirányzat terhére a
hivatal épület felújítása előirányzat javára 615 000 Ft
összeg átcsoportosítását.
Felelős: Takács Péter polgármester,
Határidő: 2020. 10. 06.

3./ A BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül megvalósításra kerülő
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése építési
beruházás közbeszerzési eljárása során nyertes hirdetése
Előadó: Takács Péter polgármester
A BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül megvalósításra kerülő
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése építési
beruházás közbeszerzési eljárásában három ajánlat érkezett az alábbiak szerint:
-

-

-

Ajánlattevő neve: A-MODUL Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Székhelye: 1095 Budapest Soroksári Út 46.) ajánlati ár nettó
40 978 428 Ft.
Ajánlattevő neve: Kerszolg2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 1114
Budapest Fadrusz Utca 4.) ajánlati ár nettó 32 052 748 Ft
Ajánlattevő neve: Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 7025
Bölcske Vasút Utca 0690/34) ajánlati ár: nettó 24.629.297 Ft.

Bíráló bizottság elnöke javasolja a képviselő testületnek, hogy ajánlattevők ajánlatát a
nyilvánítsa érvényesnek, mivel az megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési dokumentumokban
előírtaknak és a hatályos jogszabályoknak.
A közbeszerzési bíráló bizottság javasolta, az ajánlatok révényessé nyilvánítását
A bíráló bizottság javasolja továbbá, hogy az érvényes ajánlatok alapján a közbeszerzési eljárást
eljárást a képviselő testület nyilvánítsa eredményesnek és a közbeszerzési eljárás nyertesének
a legjobb ár-érték arányt benyújtó Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. (7025 Bölcske
Vasút Utca 0690/34) ajánlattevőt hirdesse ki nettó 24.629.297,- HUF ajánlati árral.
Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és kérte a
jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot.

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
58/2020.(X. 06.) Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete A
BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül
megvalósításra kerülő Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése építési beruházás
közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja és a
közbeszerzési eljárás nyertesének a legjobb ár-érték arányt
benyújtó Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. (7025
Bölcske Vasút Utca 0690/34) ajánlattevőt hirdeti ki nettó
24.629.297,- HUF ajánlati árral.
A képviselő testület meghatalmazza Takács Péter polgármestert a
szerződés aláírására.
Felelős:

Takács Péter polgármester,

Határidő: 2020. 10. 11.
4./ Műszaki ellenőri megbízásra érkezett pályázatok elbírálása a Monostorapáti
Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése építési beruházásában
Előadó: Takács Péter polgármester
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén
belül megvalósításra kerülő Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai
korszerűsítése építési beruházásával kapcsolatos műszaki ellenőri megbízás ellátása iránt a cég

részére került kiküldésre az ajánlattételi felhívás, amelyre 2 ajánlat érkezett az alábbiak szerint:
Ajánlattevő

nettó (Ft)

összesen
bruttó (Ft)
914 400

1) Maár Építész
725 000
Iroda Kft.
2) Szalai Építész
790 000
1 003 300
Iroda Kft.
Polgármester javasolja a képviselő testületnek, hogy az eljárás nyertesének a Maár Építész
Iroda Kft. ajánlattevőt hirdesse ki, mint legkedvezőbb ajánlattevőt.
Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és kérte a
jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot.
Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
59/2020. (X. 06) Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül
megvalósításra kerülő Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal épületének energetikai korszerűsítése felújításának

műszaki ellenőri megbízás árajánlattételi eljárás
nyertesének a Maár Építész Iroda Kft. ajánlattevőt hirdeti
ki. Ajánlattevő Ajánlati ára összesen bruttó 914 400 Ft.
A képviselő-testület meghatalmazza Takács Péter
polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési
szerződést megkösse.
felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: folyamatos

5./ Műszaki ellenőri megbízásra érkezett pályázatok elbírálása a Monostorapáti Jókai utca
felújítása beruházásában
Előadó: Takács Péter polgármester
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a MFP-ÖTU/2020. pályázat keretében a
Monostorapáti Jókai utca, és Jókai utca kis köz felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri
megbízás ellátása iránt a cég részére került kiküldésre az ajánlattételi felhívás, amelyre 1 ajánlat
érkezett.
Takács Péter polgármester szeretne még ajánlatokat bekérni, hogy össze lehessen hasonlítani.
Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és kérte a
jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot.
Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
60/2020. (X. 06.) Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a MFP-ÖTU/2020. pályázat keretében a Monostorapáti
Jókai utca, és Jókai utca kis köz felújításának műszaki
ellenőri megbízás árajánlattételi eljárását ismételje meg.
A képviselő-testület meghatalmazza Takács Péter
polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel a
kivitelezési szerződést megkösse.
felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: folyamatos

6./ A kötelező felvételt biztosító iskolák 2020/2021. tanévre vonatkozó körzethatárainak
megállapításához előzetes vélemény nyilvánítása
Előadó: Takács Péter polgármester
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8)
bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ (esetünkben a Balatonfüredi
Tankerületi Központ, a továbbiakban: Tankerületi Központ) feladata az iskolák felvételi
körzetének meghatározása. A felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni az érdekelt
települési önkormányzatok véleményét.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 29. § (1) bekezdése értelmében a jegyző összesíti a települési önkormányzat
illetékességi területén a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók
számát, és az így előálló statisztikai adatokat – a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata
érdekében – minden év október 31-ig az illetékes tankerületi központ számára továbbítja.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése
szerint az illetékes tankerületi központ a felvételi körzetek megállapításához minden év október
15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét,
amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános
iskolába járó gyermekek létszámát intézményi, tagintézményi bontásban.
A Tankerületi Központ megkezdte - a 2021/2022. tanévre vonatkozóan - az általános iskolák
felvételi körzetének egyeztetését, mellyel összefüggésben - a TK/172/00810-2/2020 ügyszámú
megkeresésében - kérte Monostorapáti Község Önkormányzata előzetes véleményét annak
érdekében, hogy december 1-jéig tájékoztathassa a települési önkormányzatokat, az
illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése
szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek egyeztetett tervezetéről,
melyet az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése szerint február 15. napjáig véleményezhet a
települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat – amennyiben releváns - az
egyetértéséről hoz döntést.
Az előzetes véleményezéshez rendelkezésre áll a 2020/2021. tanérve vonatkozó, kötelező
felvételt biztosító iskolák körzethatárainak bemutatása, mely jelen előterjesztés mellékletét
képezi.
A települési önkormányzat véleményének tartalmaznia kell a település jegyzőjének
nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi,
tagintézményi bontásban.
Monostorapáti településen a
•

Művészetel Völgye Általános Iskolában: 94 fő,

összesen: 22 fő hátrányos helyzetű tanuló szerepel a jegyző nyilvántartásában.
Abban az esetben, ha a településen több általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely
működik, a hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya
legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó hátrányos
helyzetű gyermekek település, kerület egészére kiszámított aránya.
Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és kérte a
jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot.
Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:

61/2020.(X. 06.) Ökt.sz.

határozatot

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2020/2021. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító
iskolai körzethatárok módosítását a következő (2021/2022.)
tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek.
A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének
nyilvántartásában Monostorapáti községben lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma - a 2021. január 1. napi állapotot figyelembe
véve - intézményi/ tagintézményi bontásban:
•

A Művészetek Völgye Általános Iskolában: 94 fő,

összesen: 22 fő hátrányos helyzetű tanuló szerepel a jegyző
nyilvántartásában
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok
előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a
hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó
adatszolgáltatást a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére 2020. október 15. napjáig - továbbítsa.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: 2020. október 15.
7./ Vígh Elemér alpolgármester tájékoztatása a köztartozásmentes adatbázisról
Előadó Vígh Elemér alpolgármester
Vígh Elmeér alpolgármester elmondja, hogy a NAV 2020. szeptember 24-én érkezett értesítése
szerint a köztartozásmentes adatbázisból törlésre került, azon okból, hogy az egyik befizetett
adótétele adminisztrációs hiba miatt rossz adószámlán került könyvelve, emiatt hiányt mutatott
a rendszer. Időközben a helyzetet rendezte, köztartozása nincs, a köztartozásmentes adatbázisba
ismételt bejelentkezése folyamatban van.
A képviselőtestület határozat hozatal nélkül 5 igen szavazattal, Vígh Elemér tartózkodása
mellett elfogadta az alpolgármester beszámolóját.
Egyebek:
Takács Péter polgármester a távollévő Pócza Balázs írásban feltett kérdésére válaszolva
elmondja, hogy az Önkormányzat 3. negyedéves zárása megtörtént. Az Önkormányzatnak
jelenleg 15 903 000 Ft felhalmozási célú tartaléka van.
k.m.f.
Takács Péter
polgármester

dr. Varga András
jegyző

