
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

 

 

Száma: 230-17/2008. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. 

december  11-én /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes 

nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti  Körjegyzőség hivatali helyisége 

. 

Jelen vannak:   Hárshegyi József  polgármester 

   Csillag Csaba   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

    Szálinger Péter  képviselő 

    Szipőcs Csaba   képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő 

    Varga János    képviselő   

  

    Távolmaradását nem jelentette be:  

 

    Polgár László   képviselő 

     

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Török Zoltánné  Mozgáskorl. vez. 

    Kiss János   Ifjúsági Szerv.vez.  

   

Jegyzőkönyv hitelesítők: Sztrik Emilné   képviselő   

   Varga János   képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné    főelőadó 

 

 

Hárshegyi József   polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 

ülés határozatképes, hisz a 8 fő képviselőből 7 fő jelen van, így azt megnyitotta.  

 

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Sztrik Emilné és Varga 

János  képviselők lesznek.  

Ismertette a napirendet, javasolta a napirendi pontok közé felvenni a Luxusadó rendelet  

módosítását, valamint a 2009. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának 

megállapításáról szóló rendelet megtárgyalását. Kérte amennyiben az elhangzottakkal 

egyetértenek fogadják el.  
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Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, a módosított napirendet egyhangúlag 

7  igen szavazattal,  határozathozatal nélkül elfogadták. 

 

N a p i r e n d :    1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

11/2008. /XII. 15./ Ör. az étkezési-térítési díjakról.  

 

  Előadó:   Hárshegyi József 

         polgármester 

 

       2./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 12/2008. /XII. 15./ Ör. az önkormányzati tulajdonú 

viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. 

 

 Előadó:     Hárshegyi József  

         polgármester 

 

   3./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

13/2008. /XII. 15./ Ör. a magánszemélyek kommunális 

adójáról szóló 17/2003. /XII. 31. Ör. módosításáról.  

 

 Előadó:     Hárshegyi József 

 polgármester 

 

                                       4./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

14/2008. /XII. 15./ rendelete az építményadóról szóló 

15/2003. /XII. 31./Ör. módosításáról.  

 

 Előadó:     Hárshegyi József 

 polgármester 

 

5./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

15/2008. /XII. 15./ rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 

16/2003. /XII. 31./Ör. módosításáról.  

 

      Előadó:     Hárshegyi József 

 polgármester 

 

   6./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

16/2008. /XII. 15./ rendelete a luxusadóról szóló 7/2006. 

/III. 30./ rendelet módosításáról.  

 

 Előadó:     Hárshegyi József 

 polgármester 

 

7./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete  

17/2008. /XII.15./ rendelete a 2009. évi szennyvízcsatorna 

szolgáltatási díjról.    

 

      Előadó:     Hárshegyi József  

  polgármester 
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1. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy az étkezési- térítési díjról szóló 

rendelet tervezetet minden képviselő írásban megkapta. Megkérte Sztrik Emilné 

óvodavezetőt, amennyiben a rendelet-tervezettel kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, 

tegye meg.  

 

Sztrik Emilné  elmondta, hogy az étkezési- térítési díj emelésére évente egyszer kerül 

sor. Csak egy minimális emelést javasolnak, melynek oka az élelmiszerárak 

emelkedése. Az emelés előtt egyeztettek az óvodai, iskolai Szülői munkaközösség 

vezetőjével, az önkormányzat gazdasági vezetőjével, akik az emelés összegével 

egyetértettek. Az eddig biztosított kedvezmények továbbra is megmaradtak.  

Kérte a rendelet elfogadását. 

 

Egyed Péter  képviselő megkérdezte  kit kell érteni a Gyes-en lévő kinevezett dolgozó 

alatt, hány főt érint.  

 

Sztrik Emilné  elmondta, hogy a Gyes-en lévő kinevezett dolgozó részére is jár a 

normajegyzőkönyv alapján a kedvezményes étkezés. Jelenleg ez egy főt érint.  

 

Hárshegyi József  polgármester  mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet 

megalkotását. 

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

11/2008. /XII. 15./ Ör.    r e n d e l e t e t 

 

      az étkezési- térítési díjakról.  

 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

 

2. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy az önkormányzati tulajdonú 

viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló rendelet-tervezetet szintén 

megkapta minden képviselő. A rendelet-tervezet a szolgáltató által javasolt 6 %-os 

emelést tartalmaz, az alapdíj változatlanul hagyása mellett, ÁFA-val együtt 255,-Ft/m
3
. 

Éves szinten a településen 50.000 m
3
 vizet fogyasztunk, ebből kb. 10-11.000 m

3 
 a 

MONTI vízfogyasztása. Amennyiben növekedne a vízfogyasztás, az egy m
3 

–re eső 

költség is csökkenne. Az elfolyt, de nem mért víz mennyisége is emeli  a költségeket, 

ezért jobban oda kell figyelni arra, hogy mindenki a vízóra után használja a vizet, és ne 

a  tűzcsapot vegye igénybe. 

Kérte a képviselőket amennyiben észrevételük, javaslatuk van a rendelet-tervezettel 

kapcsolatban jelezzék. 

 

Képviselők részéről hozzászólás nem volt, ezért javasolta a rendelet megalkotását.  
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Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta 

az alábbi:  

 

12/2008. /XII. 15./ Ör.    r e n d e l e t e t  

 

az önkormányzati tulajdonú viziközműből 

szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.  

 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

3. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, már az előző képviselő-testületi ülésen 

felvetődött a helyi adók mértékének emelése. A magánszemélyek kommunális adója 

utoljára 2007. január 1-től lett emelve 12.000,-Ft-ra. Ebből az adófajtából fedezi az 

önkormányzat a szemétszállítási díjat, melynek összegét 2009. január 1-től 15.000,-Ft-

ra emelte lakásonként a szolgáltató, így az önkormányzat is kénytelen emelni az adó 

összegét  - a tervezet szerint – 15.000,-Ft-ra. Természetesen az egy fős háztatást vezetők 

kedvezménye továbbra is megmaradna, ugyanolyan arányban mint eddig. Az ő 

adóterhük 10.000,-Ft-ra emelkedne, jövő évtől minden ingatlan után kell fizetni, 

mentesség nem lesz. 

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.  

 

Egyed Péter  képviselő nem ért egyet azzal, hogy csak az egy fős háztartást vezető 

kapjon mentességet.  Véleménye szerint az üresen álló lakóház tulajdonosát is 

kedvezménybe kellene részesíteni.  

 

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy a szemétszállítási díjat minden lakóház 

után fizetni kell, akkor is ha üresen áll. A jövőben gondolkodni kellene a 

szemétszállítási díj bevezetésén, ott már lehetne különbséget tenni, hisz ha nincs 

szolgáltatás, nem kell fizetni. A kommunális adóból befolyt összegből kellene fedezni a 

közutak, vízelvezetők építését, karbantartását, de a szemétszállítási díj elviszi a teljes 

összeget. A kedvezménybe részesülők nem fizetik ki a teljes összeget, a különbséget az 

önkormányzatnak kell biztosítani.  

 

Bati Istvánné  adóügyi főelőadó elmondta, hogy az üresen álló lakóházak nagyobbik 

része  értékesítésre kerül, vagy tulajdonosa üdülőként, hétvégi házként hasznosítja, 

éppen ezért nem javasolták a kedvezményi körbe beemelni.  

 

Kiss János  elmondta, hogy a közmeghallgatáson 14.000,-Ft-os kommunális adóról volt 

szó, miért emelték 15.000,-Ft-ra. Megkérdezte,  miért kell az első félévi adót már 

március 15-ig befizetni.  

 

Hárshegyi József  elmondta, hogy a közmeghallgatáskor még nem tudták, hogy a 

szemétszállítás díja 15.000,-Ft-ra emelkedik lakásonként, ezért mondtak 14.000,-Ft-ot. 

Az adó befizetésének határidejét jogszabály állapítja meg, az adó éves összegét két 

részletben, március 15-ig, illetve szeptember 15-ig lehet megfizetni. Van arra lehetőség, 

hogy  a féléves adót ne egy összegben, hanem akár három hónapra elosztva, de a 

befizetési határidőhöz igazodva fizessék be az ügyfelek. 
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Varga János  képviselő szerint nincs sok választásuk, kényszerből kell dönteni, az adó 

összegét igazítani kell a szemétszállítási díj összegéhez. 

 

Hárshegyi József  polgármester javasolta a képviselőknek, amennyiben a kiküldött 

rendelet-tervezettel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. 

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta 

az alábbi:  

 

13/2008. /XII. 15./ Ör.  r e n d e l e t e t 

 

a magánszemélyek kommunális adójáról 

szóló 17/2003. /XII. 31./ Ör. módosításáról.  

 

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

 

4. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy az építményadó módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet is megkapták a képviselők. A 300-Ft-os adómérték a tervezet szerint 

500,-Ft/m
2
-re emelkedne, amely a törvényi maximum felét  sem teszi ki.  

Javasolta a rendelet elfogadását. 

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi: 

 

14/2008. /XII. 15./ Ör.   r e n d e l e t e t 

 

az építményadóról szóló 15/2003. /XII. 31./ 

Ör. rendelet módosításáról. 

 

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

5. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy az iparűzési adó mértéke a rendelet-

tervezet szerint 1,7 %-ról 2 %-ra emelkedne 2009. január 1-től. A környező 

településeken már évek óta a törvényi maximumot alkalmazzák, ezért javasolja az 

emelést. 

 

Egyed Péter  képviselő megkérdezte a helyi  „lomisok” rendelkeznek –e engedéllyel.  

 

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy a vállalkozói igazolványokat az 

okmányiroda állítja ki, területünkön senki nem rendelkezik engedéllyel. Ezek az 

emberek saját udvarukban, illetve a tapolcai piacon árusítanak. Fel lehet szólítani Őket 

az engedély kiváltására, de kötelezni senkit nem lehet. A vállalkozói igazolvány 

kiváltásának feltételei vannak, - pl. kereskedelmi végzettség - szerinte a legtöbb ezt nem 

tudja biztosítani. Amennyiben a felszólításra sem váltanak ki engedélyt és a 
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tevékenységüket tovább folytatják, kontárkodásért szabálysértési feljelentést tehetünk, 

kérhetjük az APEH ellenőrzését. 

 

Varga János  szerint mióta helyi adó létezik, ez mindig téma volt, de előre lépés nem 

történt, melynek oka, hogy törvényi szinten sem foglalkoznak ezzel a problémával, 

hallgatólagosan mindenki tudomásul veszi.  

 

Hárshegyi József  szerint is valamilyen formában rá kell bírni Őket, hogy legalizálják a 

tevékenységüket, akár vállalkozóként, akár egy vállalkozó alkalmazottjaként. 

Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta 

az alábbi:   

 

15/2008. /XII. 15./ Ör.  r e n d e l e t e t 

 

a helyi iparűzési adóról szóló 16/2003. /XII. 31./ 

Ör. módosításáról.  

 

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

 

6. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a luxusadóról szóló rendelet 

módosítására a 2009-2010. évre vonatkozó átlagértékek meghatározása miatt volt 

szükség, mely megegyezik a 2008. évre megállapított értékkel. 

Javasolta a rendelet megalkotását. 

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta 

az alábbi: 

 

16/2008. /XII. 15./ Ör.  r e n d e l e t e t 

 

a luxusadóról szóló 7/2006. /III. 30./ rendelet 

módosításáról.   

 

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

7. Napirend 

 

Hárshegyi József    elmondta, hogy a képviselők az ülés előtt megkapták a 2009. évi 

szennyvízcsatorna szolgáltatási díjakról szóló rendelet-tervezetet. Sok vita után alakult 

ki a jelenlegi szolgáltatási ár, a rendelet alkotás jogi hátterén nem tudtunk megegyezni, 

ezért egyeztető tárgyalást hívtunk össze, melyen részt vett a szolgáltató Bakonykarszt 

Zrt. képviselője, a PIU vezetője, valamint jogásza, az érintett 5 település polgármestere, 

illetve képviselője. A kalkuláció mindenki előtt ismert, melyet 2009. II. felétől még 

vízterhelési díj is terhel, ami remélhetőleg az 5,-Ft/m
3-

nél több nem lesz. Az I. félévben 

a tisztítási díj is az amortizációba megy, mivel a tisztítómű próba üzeme június 30-ig 
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tart, addig tisztítási díjat nem számolnak. A 787,-Ft-os amortizációs költséget 2013-ig 

kell elérni. Öt évig nem kell hozzányúlni ehhez az összeghez a garancia miatt.  

Elmondta, hogy a locsoláshoz használt víz méréséhez lehetőség van zöldóra 

felszereltetésére, melynek költsége kb. 12.000,-Ft. Ez csak slagos vezeték lehet, fix. 

földben  elhelyezett vezetéket nem engedélyeznek. A locsolási időszak április 1-től 

szeptember 30-ig tart, mely idő alatt locsolási kedvezmény vehető igénybe. Január 1-től 

kezdi a szolgáltató a vízórák leolvasását. 

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket. 

 

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy kérték a havi számlázást a szolgáltatótól, 

de az ezzel járó költségek növekedése miatt ezt nem vállalják. Félő, hogy a 

megemelkedő díjak miatt sok lesz a hátralékos.  

 

Kiss János  megkérdezte meddig lehet rákötni a csatornára díjmentesen. Amennyiben  

kérelmét még decemberben benyújtja, kell –e fizetnie. 

 

Hárshegyi József  elmondta, hogy a decemberben benyújtott kérelmek rákötése még 

díjmentes. Januártól a várható rákötési díj 10.000,-Ft.  

 

Egyed Péter  megkérdezte, ha a rákötések száma eléri a 100 %-ot a díjak csökkenthetők 

–e. Ha a berendezés amortizációs költsége fedezi a karbantartás, felújítás költségeit, 

csökkenthető –e a csatornadíj összege. 

 

Hárshegyi József   elmondta, hogy az amortizációs díjat végig fizetni kell, nem 

csökkenthető, még akkor sem, ha a bekötések száma eléri a 100 %-ot.  Akkor 

csökkenhetne a díj, ha Mindszentkálla, Szentbékálla csatlakozna a rendszerhez, többen 

használnák, és a fajlagos költség is többfele oszlana. Azért ilyen magas az amortizációs 

költség, mert a tisztítómű kapacitása  túlméretezett, a tervezés során számoltak a 

Művészeti Napok rendezvényei alatt itt tartózkodó vendégekkel is.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását. 

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta 

az alábbi: 

 

17/2008. /XII. 15./ Ör.   r e n d e l e t e t 

 

A 2009. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási 

díjakról.  

 

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

8. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy jogszabályi rendelkezés alapján a 

közoktatási intézményeknek esélyegyenlőségi szabályzattal kell rendelkezniük.  

Felkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt tájékoztassa a képviselőket a Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda gyermekeket érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód 

szabályzatának tartalmáról. 
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Sztrik Emilné  elmondta, hogy a szabályzatot a gyermekek esélyegyenlősége, valamint 

a gyermekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód érdekében  - az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  2003. évi CXXV., valamint a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. tv.-ben megfogalmazott rendelkezéseket figyelembe véve – 

hozták létre. A szabályzatot egyhangúlag elfogadta a nevelőtestület, a Közalkalmazotti 

tanács, a Szülői Munkaközösség, a Gyermekjóléti szolgálat,  a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat. A szabályzat tíz fejezetből áll, foglalkozik az óvodai, családi háttérből 

adódó feladatokkal, óvodai feladatokkal, a szülők, pedagógusok, gyermekek jogaival, 

kötelezettségeivel, a gyermekek fejlődésének értékelésével. Biztosítani kell a gyerekek 

esélyegyenlőségét, a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását, céljuk, hogy 

iskolaéretten kerüljenek az iskolába.  

Kérte a képviselőket amennyibe kérdésük van tegyék fel. 

 

Szipőcs  Csaba   megkérdezte, hogy az önkormányzatnak van –e esélyegyenlőségi 

terve, tudomása szerint azzal a fenntartónak kell rendelkeznie. 

 

Takács Lászlóné   elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs, de a kistérség 

rendelkezik egységes, elfogadott esélyegyenlőségi tervvel.  

 

Hárshegyi József    polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a 

szabályzat elfogadását. 

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

104/2008. /XII. 11./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda 

„Esélyegyenlőségi Szabályzatát” 

elfogadja.  

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatot 

küldje meg az intézmény vezetőjének. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                  körjegyző 

 

Határidő:  2008. december 20. 

 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy Gölöncsér István és felesége 

Gölöncsér Istvánné Monostorapáti, Dózsa u. 23. szám alatti lakosok írásban 

bejelentették, hogy a Képviselő-testület 83/2008. /X. 13./ Ökt. számú határozatával 

részükre megállapított 250.000,-Ft lakáscélú támogatást nem kívánják igénybe venni, 

ezért javasolta a határozat visszavonását. 

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  
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105/2008. /XII. 11./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  az önkormányzat 

83/2008. /X. 13./ Ökt. számú határozatát 

visszavonja.  

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy a döntésről az 

ügyfeleket értesítse. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

 körjegyző 

 

Határidő:  2008. december 31. 

 

 

Hárshegyi József   polgármester ismertette a Napköziotthonos Óvoda vezetőjének 

levelét, melyben kérte a képviselő-testületet, hogy az óvoda zárva tartását 2008. 

december 22-től 2009. január 2-ig  engedélyezzék. Az iskolai tanítási szünet miatt 

napközis igény nincs, a téli szünetben a szülők nem kérik az óvodai ellátást.  

Javasolta a zárva tartást engedélyezni.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

106/2008. /XII. 11./ Ökt. számú                   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napköziotthonos Óvoda zárva 

tartását 2008. december 22-től 2009. 

január 2-ig engedélyezi.  

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy erről az 

intézmény vezetőjét írásban tájékoztassa. 

 

Felelős:     Takács Lászlóné 

    körjegyző 

 

Határidő:   2008. december 20. 

 

 

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta,  a közmeghallgatáson elhangzott, hogy a helyi 

civil szervezetek önkormányzati  támogatásban részesülnek. A szervezetek közül csak a 

Sportegyesület kapott az idei évben támogatást. Mivel a 2008. évi költségvetés ilyen 

előirányzatot nem tartalmaz, kérte a képviselőket döntsenek a szervezetek 

támogatásáról. Tájékoztatásul közölte a 2007. évi támogatási összegeket.  
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Csillag Csaba  alpolgármester szerint a jövő évtől csak azoknak a szervezeteknek 

kellene támogatást adni, amelyek számlával rendelkeznek, hivatalosan bejegyzett 

szervezetek.  

 

Kiss János  véleménye szerint már év elején dönteni kellene a szervezetek 

támogatásáról, hisz az összeget egy pályázatnál már saját erőként lehetne felmutatni. A 

számlanyitásra vonatkozó felvetésre elmondta, hogy éves szinten közel 30.000,-Ft-ot 

fizetnek ki számlavezetésre. Az önkormányzati támogatás több mint felét erre kellene 

fordítani. Akkor volna értelme, ha nagyobb összeget kapnának a szervezetek.  

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, csak akkor tudják a támogatásokat utalni, ha 

a fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben pályázathoz szükséges önerőként bemutatni, 

mindig biztosították az összeget.  

 

Hárshegyi József  polgármester kérte a képviselőket, ha egyetértenek azzal, hogy 2007. 

évi támogatási összegek alapján kapjanak 2008. évben támogatást a szervezetek, 

kézfeltartással jelezzék. A támogatást csak a működési hitelkeret terhére tudják 

biztosítani.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

107/2008. /XII. 11./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete - a 2008. évi 

költségvetés működési hitelkerete terhére – 

2008. évben az alábbi szervezeteket, az 

alábbi összegű támogatásban részesíti:  

 

Énekkar                  55.000,-Ft 

Nagycsaládos Egyesület           55.000,-Ft 

Nyugdíjasklub       55.000,-Ft 

Mozgáskorlátozottak Egyes.    20.000,-Ft 

Vöröskereszt        20.000,-Ft 

   

Utasítja a körjegyzőt, hogy a nevezett 

szervezetek részére a fenti összegek 

utalásáról gondoskodjon.  

 

Felelős:     Takács Lászlóné 

                  körjegyző 

 

Határidő:   2008. december 31. 

 

Hárshegyi József  polgármester  tájékoztatta a képviselőket, hogy holnapi napon kerül 

sor az iskola tetőterének műszaki átadására. A pénzügyi elszámolás folyamatban van. 

Ünnepélyes keretek között tervezik az átadást, amit összekötnének a szokásos óév 

búcsúztatóval. Az ünnepséget december 29-re tervezik, az időpontot egyeztette 

Mesterházi Attila országgyűlési képviselővel, akit szeretnének meghívni.  
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Csillag Csaba  alpolgármester javasolta a társközségek képviselőit is meghívni az 

átadásra.  

 

Hárshegyi József  elmondta, hogy természetesen az iskolát fenntartó önkormányzatok 

képviselői is meghívásra kerülnek.  

 

Megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 20.10 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

 

 

 

 Hárshegyi József     Takács Lászlóné 

   polgármester         körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 Sztrik Emilné      Varga János 

   képviselő képviselő 


