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Száma:1101-2 /2016.  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat 

Képviselő-testületének, Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testületének, Kapolcs 

Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-

testületének  2016. április 26-án /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme  

Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Takács Péter   polgármester 

   Vigh Elemér   alpolgármester 

   Gulyás Erzsébet  képviselő 

   Molnár Andrea  képviselő 

   Soós Gyula   képviselő 

   Varga János   képviselő 

 

Távolmaradását nem jelentette be: 

   Széll Pál   képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

   Takács Lászlóné  jegyző 

       

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

    

   Imre Gabriella   alpolgármester 

Fekete Róbertné  képviselő 

   Kovács Krisztián    képviselő 

    

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

Stark Sándor   polgármester 
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Távolmaradását nem jelentette be: 

Mondli Béla   képviselő 

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete    

   Mohos József   polgármester  

   Hoffner Tibor   alpolgármester 

   Stumpf Zoltán    képviselő 

   Szőrös Ádám   képviselő 

Távolmaradását nem jelentette be: 

Prácser Miklós  képviselő 

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Göntér Gyula   polgármester 

   Horváth Ferenc  alpolgármester 

   Kocsis Csaba   képviselő 

Mohos Attila   képviselő 

 

Távolmaradását nem jelentette be: 

Dobosi Ferenc   képviselő 

 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete 

   Nemoda István   polgármester 

   Kardos Tibor     alpolgármester 

   Kovács Miklós   képviselő    

 

Távolmaradását bejelentette: 

Ács Szilvia    képviselő 

 

Távolmaradását nem jelentette be: 

Giricz Zoltán    képviselő 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:   Takács Péter    polgármester 

     Imre Gabriella   alpolgármester 

     Mohos József   polgármester 

     Göntér Gyula   polgármester 

     Nemoda István  polgármester 

     Takács Lászlóné  jegyző 

             

Jegyzőkönyvvezető:    Török Józsefné 

Takács Péter  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind az öt 

Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 6 tagja, 

Hegyesd község Képviselő-testületének 3 tagja, Taliándörögd község Képviselő-testületének 4 tagja, 

Kapolcs község Képviselő-testületének  4 tagja,  Vigántpetend község Képviselő-testületének 3 

tagja jelen van, így az ülést megnyitotta.  

Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását. 



-  3  - 

 

Képviselő-testületek tagjai a javaslattal egyetértettek,  határozathozatal nélkül,  egyhangúlag 

elfogadták az alábbi:  

 

N a p i r e n d e t :     1./     TOP-1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból 

             fenntartható turizmusfejlesztés” kódszámú pályázathoz 

             önrész biztosítása  

             Előadó:    Takács Péter   

         polgármester 

1. Napirend 

 

Takács Péter  polgármester ismertette a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” kódszámú pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi 

együttműködési megállapodásról szóló határozat-tervezetet. 

Kérte a képviselő-testületeket amennyiben a  tervezettel egyetértenek   kézfeltartással jelezzék. 

Kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

28/2016.(IV.26.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete   a TOP-

1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” kódszámú pályázatot benyújtja.”Malmok Völgye  

Tematikus utak az Eger patak mentén” című projektre. A megvalósítása 

érdekében Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd 

önkormányzatokkal, valamint a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi 

Egylettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt. A konzorcium 

vezetésével megbízza Kapolcs község Önkormányzatát.  

     

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Takács Péter   polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Takács Péter  polgármester kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

 

15/2016.(IV.26.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t: 

 

Taliándörögd     község Önkormányzata Képviselő-testülete   a TOP-

1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” kódszámú pályázatot benyújtja.”Malmok Völgye  

Tematikus utak az Eger patak mentén” című projektre.  
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A megvalósítása érdekében Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, 

Vigántpetend  önkormányzatokkal, valamint a Kapolcsi Kulturális és 

Természetvédelmi Egylettel konzorciumi együttműködési megállapodást 

köt. A konzorcium vezetésével megbízza Kapolcs község 

Önkormányzatát.  

     

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Mohos József      polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Takács Péter  polgármester kérte Kapolcs község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

20/2016.(IV.26.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t: 

 

Kapolcs      község Önkormányzata Képviselő-testülete   a TOP-1.2.1-15 

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

kódszámú pályázatot benyújtja.”Malmok Völgye  Tematikus utak az Eger 

patak mentén” című projektre. A megvalósítása érdekében Monostorapáti, 

Hegyesd, Taliándörögd , Vigántpetend  önkormányzatokkal, valamint a 

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylettel konzorciumi 

együttműködési megállapodást köt. A konzorcium létrehozásával egyetért, 

vállalja a konzorcium vezetését.   

     

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  Göntér Gyula       polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Takács Péter  polgármester kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

17/2016.(IV.26.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t: 

 

Vigántpetend    község Önkormányzata Képviselő-testülete   a TOP-

1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” kódszámú pályázatot benyújtja.”Malmok Völgye  

Tematikus utak az Eger patak mentén” című projektre. A megvalósítása 

érdekében Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Taliándörögd 

önkormányzatokkal, valamint a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi 

Egylettel konzorciumi együttműködési megállapodást köt. A konzorcium 

vezetésével megbízza Kapolcs község Önkormányzatát.  
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Nemoda István     polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Takács Péter  polgármester kérte  Hegyesd község Képviselő-testületét szavazni.  

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

14/2016.(IV.26.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t:  

 

Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete   a TOP-1.2.1-15 

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

kódszámú pályázatot benyújtja.”Malmok Völgye  Tematikus utak az Eger 

patak mentén” című projektre. A megvalósítása érdekében Monostorapáti, 

Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd önkormányzatokkal, valamint a 

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylettel konzorciumi 

együttműködési megállapodást köt. A konzorcium vezetésével megbízza 

Kapolcs község Önkormányzatát.  

     

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Stark Sándor    polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Takács Péter  polgármester elmondta, hogy a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” kódszámú pályázat költségvetése elkészült, az egyes 

önkormányzatok által biztosítandó önrész összegéről készült kimutatást a jelenlévők megkapták.  

Kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben kérdésük, észrevételük van azt tegyék meg. 

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy ez az első olyan pályázat amelyhez komoly közös 

együtt-gondolkodás volt szükséges. Nagy munka volt az anyagot összeállítani, sokan segítettek,  de 

remélhetőleg sikerül megvalósítani az elképzeléseket. 

Bár voltak félreértések a költségek körül ezeket sikerült tisztázni. 

A költségeket  beruházás arányosan célszerű vállalni.  

 

Takács Péter  polgármester – miután több észrevétel nem volt - ismertette a TOP-1.2.1-15 

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” kódszámú pályázat 

benyújtásához Monostorapáti község által biztosítandó önrész vállalásáról szóló határozat-tervezetet. 

Kérte Monostorapáti község Képviselő-testületét amennyiben a  tervezettel egyetértenek   

kézfeltartással jelezzék.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  
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29/2016.(IV.26.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete   a TOP-

1.2.1-15„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” kódszámú pályázatot benyújtja.”Malmok Völgye  

Tematikus utak az Eger-patak mentén” című projektre. 

 

Megpályázott  összeg: 6.053.353.-ft. melyhez az önkormányzat 139.558.-

ft. saját forrást biztosít.  

Képviselő-testület felhatalmazza konzorcium vezetőjét Kapolcs község 

Önkormányzatát a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

Felelős: Takács Péter polgármester  

 

Határidő: Azonnal 

 

Takács Péter  polgármester ismertette a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” kódszámú pályázat benyújtásához Taliándörögd község által 

biztosítandó önrész vállalásáról szóló határozat-tervezetet. 

Kérte Taliándörögd község Képviselő-testületét amennyiben a  tervezettel egyetértenek   

kézfeltartással jelezzék.  

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

 

16/2016.(IV.26.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t: 

 

Taliándörögd     község Önkormányzata Képviselő-testülete   a TOP-

1.2.1-15„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” kódszámú pályázatot benyújtja.”Malmok Völgye  

Tematikus utak az Eger-patak mentén” című projektre. 

 

Megpályázott  összeg: 23.286.175.-ft. melyhez az önkormányzat 

536.854.-ft. saját forrást biztosít.  

Képviselő-testület felhatalmazza konzorcium vezetőjét Kapolcs község 

Önkormányzatát a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

Felelős: Mohos József  polgármester  

Határidő: Azonnal 

 

Takács Péter  polgármester ismertette a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” kódszámú pályázat benyújtásához Kapolcs község által 

biztosítandó önrész vállalásáról szóló határozat-tervezetet. 

Kérte Kapolcs község Képviselő-testületét amennyiben a  tervezettel egyetértenek   kézfeltartással 

jelezzék.  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  
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21/2016.(IV.26.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t: 

 

Kapolcs   község Önkormányzata Képviselő-testülete   a TOP-1.2.1-15 

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

kódszámú pályázatot benyújtja.”Malmok Völgye  Tematikus utak az Eger 

patak mentén” című projektre.  

 

Konzorcium által benyújtandó pályázat költsége: bruttó 91.103.196.-ft. 

Támogatási igény: bruttó 89.050.176.-ft. 

Saját forrás:  bruttó   2.053.020-ft. 

 

Kapolcs  Önkormányzat által   megpályázott  összeg: 12.254.729.-ft. 

melyhez az önkormányzat  282.528.-ft. saját forrást biztosít.  

Képviselő-testület felhatalmazza konzorcium vezetőjét  a pályázat 

benyújtásáról gondoskodjon. 

Felelős: Göntér Gyula polgármester  

Határidő: Azonnal 

 

Takács Péter  polgármester ismertette a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” kódszámú pályázat benyújtásához Vigántpetend község által 

biztosítandó önrész vállalásáról szóló határozat-tervezetet. 

Kérte Vigántpetend község Képviselő-testületét amennyiben a  tervezettel egyetértenek   

kézfeltartással jelezzék.  

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

 

18/2016.(IV.26.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t: 

 

Vigántpetend    község Önkormányzata Képviselő-testülete   a TOP-

1.2.1-15„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” kódszámú pályázatot benyújtja.”Malmok Völgye  

Tematikus utak az Eger-patak mentén” című projektre. 

 

Megpályázott  összeg: 11.538.321.-ft. melyhez az önkormányzat 

266.012.-ft. saját forrást biztosít.  

Képviselő-testület felhatalmazza konzorcium vezetőjét Kapolcs község 

Önkormányzatát a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

Felelős: Nemoda István  polgármester  

Határidő: Azonnal 

 

Takács Péter  polgármester ismertette a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” kódszámú pályázat benyújtásához Hegyesd község által 

biztosítandó önrész vállalásáról szóló határozat-tervezetet. 

Kérte Hegyesd község Képviselő-testületét amennyiben a  tervezettel egyetértenek   kézfeltartással 

jelezzék.  
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Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

15/2016.(IV.26.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t: 

 

Hegyesd   község Önkormányzata Képviselő-testülete   a TOP-1.2.1-

15„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

kódszámú pályázatot benyújtja.”Malmok Völgye  Tematikus utak az 

Eger-patak mentén” című projektre. 

 

Megpályázott  összeg: 2.655.688.-ft. melyhez az önkormányzat 61.226.-

ft. saját forrást biztosít.  

Képviselő-testület felhatalmazza konzorcium vezetőjét Kapolcs község 

Önkormányzatát a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 

Felelős: Stark Sándor polgármester  

Határidő: Azonnal 

 

Takács Péter  polgármester – élve az alkalommal, hogy együtt van a szűkebb térség 5 képviselő-

testülete – elmondta, hogy tudomása szerint valamennyien tervezik az elhasználódott utcanév táblák, 

irányító táblák cseréjét. Továbbgondolásra felvetette, hogy ez ügyben is célszerű lenne 

együttgondolkodniuk és egységes, a térségünkre jellemző, turisztikai szempontból is egységes 

táblákat megrendelni és elhelyezni. 

Természetesen ehhez többféle ajánlatot is meg kell vizsgálni és ezek ismeretében közösen dönteni a 

továbbiakról. 

   

Takács Péter  polgármester – mivel további kérdés és észrevétel nem hangzott el - megköszönte a 

képviselők részvételét, az ülést 18.25 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

 

 Takács Péter       Mohos József 

  polgármester       polgármester 

 

 

 

Göntér Gyula       Nemoda István 

polgármester       polgármester   

          

 

Imre Gabriella 

 alpolgármester           

 

Takács Lászlóné 

           jegyző 


