Monostorapáti község Önkormányzata
Polgármesterétől
8296 Monostorapáti , Petőfi u. 123.
Tel. 87/437-060.
Száma: M/39-/2021.
Jegyzőkönyv
Készült a Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2021.
augusztus 19-én (csütörtök) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Helye: Polgármester Irodája, Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Jelen vannak:
Takács Péter
Bati Istvánné
Szipőcs Nikolett
Törökné Giczi Anikó
Varga János
Igazoltan távol: Vígh Elemér
Pócza Balázs

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Varga András jegyző
Jegyzőkönyvvezető:

Domonkos Istvánné

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, majd a jelenléti
ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő jelen van. Az
ülést megnyitotta és ismertette a napirendi pontokat. Felkérte a képviselőket fogadják
el a meghívóba szereplő napirendi pontokat, melynek elfogadását kézfeltartással
szíveskedjenek jelezni.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 5 igen
szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
Napirendet:
1./ A Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. „Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény építése/felújítása- 2021” című pályázat keretében a
műszaki ellenőri feladatok elvégzésére érkező ajánlattevők közül
nyertes megállapítására vonatkozó döntés
2./ Ladányi András: Vízimalmok nyomában című könyvének 2500 Ft/dbon történő értékesítéséről döntés
3./ Monostorapáti Község Önkormányzata ingatlanának - a napközi
étkeztetést biztosító épület – felújításának költségeihez az
önkormányzati költségvetésből a tartalék terhére történő kifizetéséről

döntés
1.
napirend: A Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. „Út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása- 2021” című pályázat keretében
a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére érkező ajánlattevők közül nyertes
megállapítására vonatkozó döntés
Takács Péter polgármester ismertette a József Attila utca, Dörögdi utca útcsatlakozás
környezetében lévő szakasza, Radnóti utca útcsatlakozással érintett szakasza
felújítására a műszaki ellenőri feladatokra érkező ajánlatokat.
Az eljárásban az alábbi érvényes ajánlatok érkeztek, amelyek megfeleltek az előírt
műszaki illetve alkalmassági követelményeknek:
Ajánlattevő:
Nettó ajánlati ár:
Áfa:
Bruttó ár:
Ajánlattevő:

Kovács Géza vállalkozó
8225 Szentkirályszabadja, Rákóczi utca 3.
150.000.- Ft
40.500.- Ft
190.500.- Ft

Nettó ajánlati ár:
Áfa:
Bruttó ár:

Konstruktív Mérnöki iroda Kft.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III. em. 76.
200.000.- Ft
54.000.- Ft
254.000.- Ft

Ajánlattevő:
Bruttó ajánlati ár:

Süveges Csaba egyéni vállalkozó
220.000.- Ft

Takács Péter polgármester ajánlattevők közül nyertes pályázat keretében beérkezett
árajánlatok közül javasolta a legkedvezőbb árajánlat elfogadását. Felkérte a
képviselőket kézfeltarással jelezzék, ha elfogadják a Kovács Géza vállalkozó ajánlatát.
Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
29/2021.(VIII.19.) Ökt.sz.

szavazattal

határozatot

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 műszaki
ellenőr kiválasztása iránt kiírt ajánlatételi eljárásban az eljárás
nyertesévé a legkedvezőbb ajánlatot tevő Kovács Géza vállalkozó
8225 Szentkirályszabadja, Rákóczi u. 3. ajánlattevőt nyilvánítja.
Ajánlattevő:

Kovács Géza vállalkozó

Nettó ajánlati ár:
Áfa:
Bruttó ár:

8225 Szentkirályszabadja, Rákóczi utca 3.
150.000.- Ft
40.500.- Ft
190.500.- Ft

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőrrel szerződés
megkötésére.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: Folyamatos
2. napirend: Ladányi András: Vízimalmok nyomában című könyvének 2500 Ft/db-on
történő értékesítéséről döntés
Takács Péter polgármester bemutatta Ladányi András: Vízimalmok nyomában című
könyvét és javasolta, hogy önköltségi áron 2500.- Ft/db áron kerüljön értékesítésre.

Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a javasolt árat.
Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
30/2021.(VIII.19.) Ökt.sz.

szavazattal

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselőtestülete Ladányi András: Vízimalmok nyomában
című könyvének 2500.- Ft/db áron történő
értékesítését elfogadta.
Monostorapáti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a további intézkedések megtételére.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: Folyamatos

3. napirend: Monostorapáti Község Önkormányzata ingatlanának - a napközi
étkeztetés helyszínének épülete – felújításának költségeihez az önkormányzati
költségvetésből a tartalék terhére történő kifizetéséről döntés
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület a napközi étkeztetést
biztosító épület felújítását már a korábbi években is tervezte, de az idei évben kerül
megvalósításra a legszükségesebb munkák elvégzése. Tájékoztatta a képviselőket,
hogy a munkálatok elvégzéséhez és elszámolásához, mely egy millió forint körül lesz
a költségvetési tartalék terhére határozatot kell hozni. Felkérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az épület felújításához 1.000.000.- Ft
biztosítását a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére.

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:
31/2021.(VIII.19.) Ökt.sz.

szavazattal

határozatot
Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselőtestülete a napközi étkeztetés helyszínéül szolgáló
önkormányzati ingatlan felújítási munkálataihoz
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséből a
tartalék terhére 1.000.000.- Ft összeg biztosít.
Monostorapáti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a további intézkedések megtételére.
Felelős: Takács Péter polgármester
Határidő: Folyamatos

Takács Péter polgármester ismertette a falunappal kapcsolatos teendőket, további
észrevétel hiányában megköszönte a részvételt, majd az ülést 17:30 órakor bezárta.
k.m.f.

Takács Péter
polgármester

dr. Varga András
jegyző

