Önkormányzat Képviselőtestülete
8296 Monostorapáti

Száma: 183-4/2009.
Jegyzőkönyv

Készült:

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. május 26-án
/kedden/ 21.15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Helye:
Kultúrház Vigántpetend
.
Jelen vannak:
Hárshegyi József
Csillag Csaba
Egyed Péter
Polgár László
Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Varga János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Szálinger Péter

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné

körjegyző

Varga János
Csillag Csaba

képviselő
alpolgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Jegyzőkönyvvezető:

Török Józsefné

Hárshegyi József polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
határozatképes, hiszen 6 képviselő jelen van.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Varga János és Csillag
Csaba képviselők lesznek.
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Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén fogadják el.
A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül
elfogadták az alábbi napirendet:
Napirend:

1./ Vegyes ügyek
Előadó: Hárshegyi József
polgármester
A napirend tárgyalása

1./ Napirend:
Hárshegyi József polgármester ismertette Kovács Péter és Horváth Irén Monostorapáti
Kossuth u.74. szám alatti lakosok kérelmét az Óvoda utca 5 szám alatti lakás bérbeadására. A
Kossuth utcában albérletben laknak, két kisgyermeket nevelnek és a jelenlegi lakás udvara
nagyon kicsi, szeretnének a gyerekeknek nagyobb teret biztosítani a játékra.
Itt mondta el, hogy az önkormányzati lakás jelenleg a korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak között szerepel, ezt is fel kell majd oldani. Rosszabbodott az adósmegítélésünk
így a likvidhitel felemeléséhez szükséges az ingatlan fedezet. A bank értékbecslője egy
lakott lakást kevesebbre fog értékelni ami nem szerencsés a fedezet miatt.
Ezen ok miatt javasolta, hogy jelenleg ne adják ki bérbe a lakást.
A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
meghozták az alábbi:
46/2009./V.26./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete
Horváth Irén és Kovács Péter Monostorapáti
Kossuth u.74. szám alatti lakosok
Óvoda utca 5. szám alatti önkormányzati lakás
bérletére vonatkozó kérelmét
n e m t á m o g a t j a.
Az ingatlant az önkormányzat által felvett
hitel fedezeteként jelzáloggal terhelhetővé teszi.
Utasítja a Körjegyzőt, hogy fentiekről a
kérelmezőket értesítse.
Határidő: 2009. június 15.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
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Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési –
és kezelési Társulás keretében keletkezett nem támogatott működési költségek összege 2009.
évben Monostorapáti község esetében 6.348.440.- Ft, amelyet négy egyenlő részletben kell
kifizetni.
Javasolta az I. negyedévi 1.587.110.- Ft összeg utalásának engedélyezését.
A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és 7 igen szavazattal meghozták az
alábbi:
47/2009./V.26./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési- és kezelési Társulás
nem támogatott működési költségének
fedezésére a 2009. I. negyedévére 1.587.110.- Ft
összeget biztosít a költségvetési előirányzat
terhére.
Utasítja a Körjegyzőt, hogy az összeg utalásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2009. június 15.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a korábban már ismertetett méhnyakrák
elleni védőoltással kapcsolatban egy újabb lehetőség, hogy nem csak akkor adják meg a 30
ezer forintos támogatást ha a községben van kellő létszámú jelentkező hanem lehet „társulni”
más településsel, esetünkben Tapolcával.
Javasolta, hogy csatlakozzunk a Tapolca által „gyűjtött” létszámhoz, hogy a forgalmazó
megadja a kedvezményt.
Szipőcs Csaba iskolaigazgató elmondta, hogy a hetedikesek körében végeztek előzetes
érdeklődést, konkrét számadatot nem tud mondani. Ettől függetlenül is javasolja a
csatlakozást, néhány érdeklődő is átbillentheti a kedvezményezési határt.
A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 7 igen szavazattal
meghozták az alábbi:
48/2009./V.26./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete csatlakozik a Tapolca Város
Önkormányzata által szervezett, méhnyakrák
elleni védőoltás kedvezményes biztosításához
szervezett programjához.

- 4 Felkéri a Polgármestert, hogy fenti ügyben a
szervezőkkel vegye fel a kapcsolatot.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hárshegyi József
polgármester
Hárshegyi József polgármester javasolta, hogy a költségvetési rendeletben az Ifjúsági
Szervezet részére megállapított támogatást – a május 31-én megrendezésre kerülő „Pünkösdi
királyság” vetélkedő miatt is – a képviselőtestület biztosítsa.
A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 7 igen szavazattal
meghozták az alábbi:
49/2009. /V. 26./ Ökt. számú

h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés
terhére az
„Extázis” Ifjúsági Szervezet
részére 50.000,-Ft támogatást biztosít.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a szervezet részére a
fenti összeg utalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző

Más észrevétel, felvetés nem hangzott el, így Hárshegyi József polgármester megköszönte a
részvételt és a nyílt ülést 21 óra 30 perckor bezárta.
Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Varga János
képviselő

Csillag Csaba
alpolgármester

