
Monostorapáti község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

8296  Monostorapáti , Petőfi u. 123.    

Tel. 87/437-060. 

 

Száma: M/39 /2020. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2021. 

augusztus 12-én (csütörtök) 8 30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.    

 

Helye:  Polgármester Irodája, Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

   Takács Péter            polgármester 

    Bati Istvánné            képviselő 

    Szipőcs Nikolett           képviselő 

                         Törökné Giczi Anikó          képviselő 

   Varga János             képviselő 

 

igazoltan távol: Vígh Elemér                       alpolgármester 

   Pócza Balázs           képviselő 

 

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 5 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, 5 igen 

szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

Napirendet:  

 

1./ Árajánlatok elbírálása a Monostorapáti, József Attila utca felújításával 

kapcsolatban. 

 

előadó: Takács Péter polgármester 

 



 2./ Támogatás a Művészetek Völgye általános iskola részére 

 

 előadó: Takács Péter polgármester 

 

 3./ Vegyes, aktuális ügyek 

 

1./ Árajánlatok elbírálása a Monostorapáti, József Attila utca felújításával 

kapcsolatban. 

 

előadó: Takács Péter polgármester 
 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása- 2021” című MFP-UHK/2012 

kódszámú, 3280770108 projekt azonosítójú pályázatban kivitelező kiválasztása iránt 

kiírt ajánlatételi eljárásban három árajánlat érkezett az alábbiak szerint:  

 

ajánlattevő ajánlati ár (nettó Ft) Áfa (Ft.) ajánlati ár (bruttó Ft) 

Baumidex 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

 

8 282 529 

 

2 236 282 

 

10 518 811 

Kazamata-Bau 

Kivitelező és 

Szolgáltató Zrt. 

 

8 704 450 

 

2 350 202 

 

11 054 652 

Strabag Általános 

Építő Kft. 

7 692 950 2 077 097 9 770 047 

 

Takács Péter polgármester javasolja az ajánlattételi eljárás nyertesévé, a legkedvezőbb 

ajánlatot adó Strabag Általános Építő Kft. ajánlattevőt nyilvánítani 

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, 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

27/2021.(VIII. 12.) Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi 

létesítmény építése/felújítása- 2021” című MFP-UHK/2012 

kódszámú, 3280770108 projekt azonosítójú pályázatban 

kivitelező kiválasztása iránt kiírt ajánlatételi eljárásban az 

eljárás nyertesévé a legkedvezőbb ajánlatot tevő Strabag 

Általános Építő Kft. ajánlattevőt nyilvánítja. 

A képviselő- testület meghatalmazza polgármestert, hogy a 

Strabag Általános Építő Kft. ajánlatevővel a szerződést 

megkösse.  

Felelős: Takács Péter polgármester 



Határidő: folyamatos 

 

 2./ Támogatás a Művészetek Völgye általános iskola részére 

 

előadó: Takács Péter polgármester 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Kiss Iskolabútor Kft. árajánlata szerint 14 

db kétszemélyes tanulópad és 28. db. tanulószék bekerülési ára szállítással együtt 

628 980 Ft. A megvásárolt bútorokat az önkormányzat a Monostorapáti, Művészetek 

Völgye Általános iskola használatába szeretné adni. 

 

Javasolja, hogy az önkormányzat költségvetésének tartalékából 328 980 Ft összeggel 

járuljon hozzá a beszerzéshez.  

 

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, 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

28/2021.(VIII. 12.) Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

elhatározta, hogy a Kiss Iskolabútor árajánlata szerint 

megvásárol 28. db iskolaszéket és 14 db. kétszemélyes 

tanulóasztalt. Az iskolabútorokat térítésmentesen a 

Monostorapáti, Művészetek Völgye Általános Iskola 

használatába adja. 

Jóváhagyja, hogy a beszerzés érdekében Monostorapáti 

község Önkormányzata a vételárhoz 328 980 Ft összeggel 

járuljon hozzá, Monostorapáti Község Önkormányzatának 

2021. évi költségvetési tartaléka terhére. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: folyamatos 

Több észrevétel indítvány nem volt, ezért Takács Péter polgármester megköszönte a 

részvételt, majd az ülést 9.30 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

                 

 

 

 

Takács Péter         dr. Varga András 

polgármester                            jegyző 


