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Monostorapáti Község Önkormányzata  

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/84-18/2022. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 20-án 

/csütörtök/ 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  

Polgármester irodája 

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

Takács Péter polgármester 

Vigh Elemér alpolgármester 

Szipőcs Nikolett képviselő 

Törökné Giczi Anikó képviselő 

Varga János képviselő 

 

Távollétét előzetesen bejelentette: 

 

Bati Istvánné képviselő 

Pócza Balázs képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

dr. Molnár Máté jegyző 

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a Képviselő-testületet. Megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mivel 5 tagja jelen van. Ismertette a napirendi pontokat. 

További javaslat, napirendi pont felvételének hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással 

jelezzék, ha egyetértenek a napirendi pontokkal. 

 

Monostorapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

 

N a p i r e n d e t : 

 1./ EBR42 550441 igénylésazonosítójú pályázat engedélyezési és 

kiviteli tervdokumentáció ügye 

                               Előadó: Takács Péter polgármester  
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 2./ MFP-OEF/2020 kódszámú pályázatban óvoda tető felújításhoz 

tervező kiválasztása 

                               Előadó: Takács Péter polgármester  

 

 

 

 

 

1./ EBR42 550441 igénylésazonosítójú pályázat engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció ügye 

 

 

Takács Péter:  Az előterjesztést a Képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, amennyiben 

észrevétel vélemény, kérdés nem hangzik el, úgy szavazzunk. 

 

Észrevétel, vélemény, kérdés nem hangzik el. 

Szavazás 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2022.(X.20.) határozata 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az EBR 42 

550441 igénylésazonosítójú pályázat vonatkozásában – Hivatal épület tetőfelújítása-  

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésével a Maár Építész Iroda Kft.-t bízza 

meg, bruttó 2.070.100 Ft vállalási áron. 

Felhatalmazza Takács Péter polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Takács Péter 

Határidő: 2022.10.31. 

 

2./ MFP-OEF/2020 kódszámú pályázatban óvoda tető felújításhoz tervező kiválasztása 

 

Takács Péter:  Az előterjesztést a Képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, amennyiben 

észrevétel vélemény, kérdés nem hangzik el, úgy szavazzunk. 

Vígh Elemér: Amennyiben PVC burkolattal terveznék a burkolást, úgy kérem megvizsgálni 

annak lehetőségét, hogy cserepeslemez fedés lehetséges-e? 

Takács Péter: Köszönöm az észrevételt, fel fogom tenni ezt a kérdést a tervezőnek. 
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További észrevétel, vélemény, kérdés nem hangzik el. 

Szavazás 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2022.(X.20.) határozata 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az MFP-

OEF/2020 pályázat vonatkozásában –Óvoda épület tetőfelújítása-  engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítésével a Maár Építész Iroda Kft.-t bízza meg, bruttó 1.689.100 Ft 

vállalási áron. 

Felhatalmazza Takács Péter polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Takács Péter 

Határidő: 2022.10.31. 

 

 

További napirendi pont nem lévén, Takács Péter polgármester az ülést 15:30 órakor 

bezárta. 

      k.m.f. 

 

  Takács Péter       dr. Molnár Máté 

  polgármester              jegyző 

 


