
Monostorapáti Község Önkormányzata 

8296  Monostorapáti , Petőfi u. 123.    
Tel. 87/435-055 

 

Száma: M/84-11/2022. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2022. július 19-én  
              (kedden) 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli  nyilvános üléséről. 
 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Polgármester irodája 
 Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

 Takács Péter polgármester 

 Vigh Elemér alpolgármester 

 Bati Istvánné képviselő 

                        Pócza Balázs képviselő 

                        Szipőcs Nikolett képviselő 

 Törökné Giczi Anikó képviselő 

 Varga János képviselő 

  

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 
  

 Takács Lászlóné   

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket Monostorapáti Község 

Önkormányzata képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános ülésén. Megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozat képes, mivel  7 képviselő jelen van. Ismertette a napirendi pontokat. 

Javasolta, hogy az óvoda tető bővítési munkáinak tervezési feladatára  kiírt pályázat 

ajánlatainak elbírálását vegyék le a napirendek közül, mivel nem érkezett meg 3 ajánlat. 

Javasolta felvenni a napirendi pontok közé az SZMSZ. módosítását, valamint a Monostorapáti 

és Hegyesd  községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács elnökének 

lemondását, társulási tanácsba  új személy  delegálását. Kérte a módosított napirendi pontok 

elfogadását. 
 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 7 igen szavazattal, 

határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t :   1./Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti  
                                      és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019.(XI.30.)önkormányzati  

                                      rendelet módosítása. 

 

                                      Előadó: Takács Péter polgármester 
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          2./Vegyes, aktuális ügyek 

              a.) Monostorapáti és Hegyesd  községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanács elnökének lemondása 

              b.) Monostorapáti és Hegyesd  községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsba  delegálás 

               c.)Monostorapáti Sportöltöző kiegészítő munkálataira adott 

árajánlatok elbírálása 

                  d)Monostorapáti Sportöltöző vízvezeték szerelésére adott árajánlatok 

elbírálása 

                  e) Dörögdi utcában létesítendő játszótéri eszközökre és ütéscsillapító  

  burkolat kialakítására tett ajánlatok elbírálása 

 

                                        Előadó: Takács Péter  polgármester 

 

 

1./ N a p i r e n d : 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy lemondott a  Monostorapáti és Hegyesd  községek 

Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács elnöki tisztségéről. Monostorapáti 

község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló 

16/2019.(XI.30.)önkormányzati rendelet szabályozza a társulásokban való képviseletet, ezért 

azt módosítani kell. Továbbra is képviseli az önkormányzatot a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulásban, csak az óvoda társulás elnöki tisztséget nem vállalja. 

 

Kérte a képviselőket fogadják el a rendeletet tervezetet. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 

 

7/2022.(VII.22.)önkormányzati rendeletet  

 

    Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti  

                          és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019.(XI.30.)önkormányzati  

                          rendelet módosítása. 

 

(rendelet a jegyzőkönyv melléklétét képezi) 
  

a.) Monostorapáti és Hegyesd  községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács 

elnökének lemondása 
 

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket fogadják el lemondását a Monostorapáti és 

Hegyesd  községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács elnöki tisztségéről. 

A társulásba Vigh Elemér alpolgármestert javasolja delegálni, és megválasztani a társulási 

tanácsnak.  
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Képviselők a javaslattal egyetértettek és 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal meghozták az alábbi: 

 

41/2022.(VII.19.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

                              Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Takács Péter  

                               polgármester Monostorapáti és Hegyesd  községek Óvodai  
                               Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács elnöki tisztségéről történő  

                               lemondását tudomásul veszi, testület a tisztségből 2022.július 21-i  hatállyal  

                               visszahívja. 
 

                               Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, szükséges intézkedéseket tegye 

                               meg. 

 

                               Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

 

                               Határidő: 2022. július 31.  
 

 

  b.) Monostorapáti és Hegyesd  községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Tanácsba  delegálás 
 

Takács Péter polgármester javasolta  helyette Vigh Elemér alpolgármestert delegálni 

Monostorapáti és Hegyesd  községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsba. 

Javasolni fogja elnökként történő megválasztását. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértette, és 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal meghozták az 

alábbi: 

42/2022.(VII.19.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) 

bekezdése alapján az a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai 

Intézményfenntartó Társulásba, Társulási Tanácsba Vigh Elemér  

alpolgármestert delegálja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy erről a Monostorapáti és 

Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsát 

tájékoztassa, adatszolgáltatásokat teljesítse. 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

 Határidő: folyamatos  



4 
 

 

c.)Monostorapáti Sportöltöző kiegészítő munkálataira adott árajánlatok elbírálása 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Sportöltöző kiegészítő építési 

munkáinak elvégzésére 2 ajánlat érkezett. Szigeti Zoltán egyéni vállalkozó Monostorapáti, 

Iskola u.27.sz. ajánlata: 1.393.610.-ft. 

Kender Norbert egyéni vállalkozó Monostorapáti, Petőfi u.1.sz. ajánlata: 1.565.625.-ft. 

Javasolta a kedvezőbb ajánlatot elfogadni, és a munkák elvégzésével Szigeti Zoltánt 

megbízni. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozták az 

alábbi: 

43/2022.(VII.19.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  
 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Sportpálya öltöző kiegészítő építési munkáinak 

elvégzésével  - beérkezett ajánlatok alapján  –  

                              Szigeti Zoltán egyéni vállalkozót Monostorapáti, Iskola u.27.sz.bízza   

                              meg. 

                              Kivitelezés összege: bruttó  1.393.610.-ft. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés 

megrendelésére, szerződés aláírására. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 d)Monostorapáti Sportöltöző vízvezeték szerelésére adott árajánlatok elbírálása 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Sportöltöző vízvezeték szerelési  

munkáinak elvégzésére szintén  2 ajánlat érkezett. WASSER SYSTEM Monostorapáti, Ifjúság 

u.14. sz. ajánlata: 575.412.-ft. 

Szabó Miklós  egyéni vállalkozó Tapolca, Csobánc u.39.sz. ajánlata: 593.880.-ft.   

Javasolta a kedvezőbb ajánlatot elfogadni, és a munkák elvégzésével WASSER  SYSTEM  

céget megbízni. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozták az 

alábbi: 

44/2022.(VII.19.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  
 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Sportpálya öltöző vízvezeték szerelés munkáinak 

elvégzésével  - beérkezett ajánlatok alapján  –  

                             WASSER SYSTEM Monostorapáti, Ifjúság u.14. sz.céget bízza meg. 
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                              Kivitelezés összege: bruttó  575.412.-ft. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés 

megrendelésére, szerződés aláírására. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

 e) Dörögdi utcában létesítendő játszótéri eszközökre és ütéscsillapító  burkolat kialakítására   

tett ajánlatok elbírálása 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Dörögdi utca 953/12. hrsz-u 

önkormányzati ingatlanra játszóeszközökre és ütéscsillapító burkolat kialakítására szintén    2 

ajánlat érkezett. 

Hamvas Küllő Kft. Und, Zsirai u.43.sz. ajánlata: bruttó 4.566.843.-ft. 

Ilona-malom Műhely Játszótérépítő Bt. Kapolcs, Ilona-malom kültelek 1. ajánlata: bruttó 

4.058.877-ft.  

 Javasolta a kedvezőbb ajánlatot elfogadni, és a munkák elvégzésével Ilona-malom Műhely 

Játszótérépítő Bt. Kapolcs, Ilona-malom kültelek 1.sz. céget megbízni.  

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozták az 

alábbi: 

45/2022.(VII.19.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  
 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Dörögdi utca 953/12. hrsz-u önkormányzati ingatlanra 

játszóeszközökre és ütéscsillapító burkolat kialakítására  - beérkezett 

ajánlatok alapján  –  

                              Ilona-malom Műhely Játszótérépítő Bt. Kapolcs, Ilona-malom kültelek  

                              1.sz. bízza meg. 

                              Kivitelezés összege: bruttó  4.058.877-ft.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés 

megrendelésére, szerződés aláírására. 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2022. július 31. 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 8,30 órakor 

bezárta.  

      k.m.f. 

                    Takács Péter      Takács Lászlóné 

                   polgármester            jegyző  

 


