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Monostorapáti Község Önkormányzata 

8296  Monostorapáti , Petőfi u. 123.    

Tel. 87/437-060. 

 

Száma: M/84-2/2022. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2022. február 

10-én (csütörtökön) 17:00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal polgármester irodája 

 Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

 Vigh Elemér alpolgármester 

 Bati Istvánné képviselő 

 Pócza Balázs képviselő 

 Szipőcs Nikolett képviselő 

 Törökné Giczi Anikó képviselő 

 Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen jelezte: 

 Takács Péter polgármester 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 dr. Varga András jegyző 

 Török Andrea pénzügyi vezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 Domonkos Istvánné  

 

 

Vigh Elemér alpolgármester köszöntötte a megjelenteket Monostorapáti Község 

Önkormányzata képviselő-testületi ülésén. Elmondta, hogy a polgármester a mai 

ülésen nem tud jelen lenni, melyet előzetesen bejelentett. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van. Elmondta, 

hogy eredetileg tervezett napirendi pontokhoz a Monostorapáti Polgárőr Egyesület 

2021. évi beszámolójának elfogadása, a sportpályán az öltöző felújítására kiírt 

beszerzési eljárásra beérkezett árajánlat elbírálása és a Monostorapáti 458/2. hrsz-ú út 

megvásárlásáról szóló határozat módosítása kerülne fel, több javaslat nem érkezett. A 

napirendi pontok ismertetését követően felkérte a képviselőket kézfeltartással 

jelezzék, ha elfogadják a módosított napirendet. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 6 igen 

szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

Napirendet:  

 

1. Monostorapáti Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 
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szóló 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása. 

  Előadó: Vigh Elemér alpolgármester 

 

2. Monostorapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet felfogadása 

  Előadó: Vigh Elemér alpolgármester 

 

3. Monostorapáti Polgárőr Egyesület 2021. évi beszámolója 

  Előadó: dr. Varga András jegyző 

 

4. A Monostorapáti sportpálya öltöző felújítására kiírt beszerzési 

eljárásban árajánlat elbírálása 

  Előadó: dr. Varga András jegyző 

 

5. A Monostorapáti 458/2. hrsz-ú „kivett saját használatú út” 

megvásárlásáról szóló 43/2021. (XI.15.) Ökt. s. határozat 

módosítása 

Előadó: Vígh Elemér alpolgármester 

 

6. Vegyes, aktuális ügyek 

Előadó: Takács Péter polgármester 

 

1. napirend: Monostorapáti Község Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása 

Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy az első napirendi pont az önkormányzat 

2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták, majd felkérte a képviselőket 

mondják el véleményeiket. 

Török Andrea pénzügyi vezető köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a 

költségvetés módosítását az utolsó negyedévben bekövetkezett pénzügyi mozgások 

indokolták, példaként említette támogatások és az iparűzési adó változását, melyeket 

az előterjesztés tartalmaz. Elmondta összhangba hozta a költségvetést a változásokkal, 

a 2021. december 31-i teljesítéssel, hozzátette szívesen válaszol a kérdésekre. 

Vigh Elemér alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 1/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet 

módosítását. 

 

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta és meghozta az alábbi: 
 

1/2022. (II.10.) ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e t 
 

Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 1/2021. (II.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelete. 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. napirend: Monostorapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet felfogadása 

 

Vigh Elemér alpolgármester elmondta a második napirendi pont az önkormányzat 

2022. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása, amelyről előzetes egyeztetést, 

megbeszélést is tartottak. Elmondta, hogy a költségvetésben a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás is beépítésre került és a 

tartalék 70.671.384.-Ft, amiből gazdálkodhat az önkormányzat. Kérte a képviselőket 

tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményeiket. Hozzászólás hiányában felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Monostorapáti Község 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.10.) rendelettervezetét az 

előterjesztés szerinti tartalommal. 

 

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta és meghozta az alábbi: 
 

2/2022. (II.10.) ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e t 
 

Monostorapáti Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendelete. 

 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. napirend: Monostorapáti Polgárőr Egyesület 2021. évi beszámolója 

 

Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy a következő napirendi pont Polgárőr 

Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása. Röviden 

ismertette az egyesület beszámolóját. Kiemelte a polgárőrség szolgálatban töltött 

összes óraszáma 9.972 óra volt, a rendőrséggel közös szolgálta 2.486 óra volt, 

rendezvény biztosítására 720 órát töltöttek és a COVID-19 járványhelyzettel 

összefüggő tevékenységük óraszáma 2648 óra volt. Megköszönte a Polgárőrség egész 

éves munkáját. Elmondta, hogy a 2022. júniusban a településen megrendezésre kerülő 

Apáti Találkozónál is számítanak munkájukra, kérik a Polgárőrség szolgálatát a 

rendezvény lebonyolításában. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Polgárőrség 2021. évi munkájáról szóló 

beszámolóját. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

10/2022.(II.10.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a Monostorapáti Polgárőrség 

2021. évi beszámolóját elfogadta. 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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4. napirend: A Monostorapáti sportpálya öltöző felújítására kiírt beszerzési 

eljárásban árajánlat elbírálása 

 

Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy a sportpályán lévő öltöző felújításához a 

beszerzési eljárásra árajánlat érkezett a nyílászárok cseréjéhez a magyarpolányi 

Marung Kft-től 1.579.690.- Ft értékben.  

Bati Istvánné képviselő megkérdezte, hogy további árajánlat bekérése a nyílászárók 

beszerzéséhez nem volt indokolt? 

dr. Varga András jegyző elmondta, hogy ebben az esetben a beszerzési szabályzat 

rendelkezései alapján elegendő egy árajánlat.  

Pócza Balázs képviselő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a megküldött árajánlat 

tartalmaz speciális, kétszárnyú bejárati ajtót is, mely már önmagában sem olcsó, az 

ablakok 4 légkamrásak. Véleménye szerint az ár, mint a munkadíj, mint az anyagár 

tekintetében nem drága a mai árak viszonylatában. Elmondta jó áron vannak a 

nyílászárók és a beépítési határidő 2022. május 30. 

Vigh Elemér alpolgármester hozzászólás hiányában felkére képviselőket, hogy 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az árajánlatot. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

11/2022.(II.10.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a Monostorapáti sportpálya 

öltözőjének felújításához a nyílászárók cseréjére 

beérkezett árajánlatot  

Név: Marung Kft. 

Címe: 8449 Magyarpolány, Dózsa u. 36. 

 

bruttó összege 1.579.690.- Ft, azaz egymillió-

ötszázhatvankilencezer-hatszázkilencven forint 

összegben elfogadja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

nyílászárók megrendelésére, szerződés aláírására. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: Azonnal és folyamatos 

 

5. napirend: A Monostorapáti 458/2. hrsz-ú „kivett saját használatú út” 

megvásárlásáról szóló 43/2021. (XI.15.) Ökt. s. határozat módosítása 

Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy a Monostorapáti 458/2. hrsz-ú ingatlanra 

a Zéta Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda Böröcz Zsolt ingatlanforgalmi szakértő 

nettó 380.000.- Ft +/- 15% értéket állított meg. A szakértői vélemény felső érétkét 
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figyelembe véve ez nettó 437 000 Ft. Véleménye szerint az ingatlan megvásárolható, 

mivel az előzetesen egyeztetett ár nem haladja meg a szakértő által meghatározott 

értéket.  

Vigh Elemér alpolgármester hozzászólás hiányában javasolta a Monostorapáti 458/2. 

hrsz-ú ingatlan megvételét a szakértő által megállapított áron. Felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a javaslatot. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

12/2022.(II.10.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete Monostorapáti 458/2. hrsz-ú 

„kivett saját használatú út” 270 m2 nagyságú ingatlant 

megvásárolja az ingatlan forgalmi értéke 

megállapítását tartalmazó szakértői véleményben 

meghatározott érték figyelembevételével. 

Az ingatlan értékét nettó 437 000 Ft összegben 

határozta meg a Zéta ingatlanközvetítő és Értékbecslő 

Iroda 8300 Tapolca, Béke u. 28.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

ingatlan tulajdonosaival tárgyalások lefolytatására 

majd az adás-vételi szerződés megkötésére. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

6. napirend: Vegyes, aktuális ügyek 

Vigh Elemér alpolgármester felkérte a képviselőket amennyiben van a települést 

érintő javaslatuk, észrevételük mondják el. Hozzászólás hiányában megköszönte a 

részvételt és az ülést 17:20 órakor bezárta. 

k.m.f. 

 

 

Vigh Elemér dr. Varga András 

alpolgármester jegyző 


