
Önkormányzati Képviselő-testület  

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

  

Szám: 11-8/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2017. július 3.-án 

(hétfőn)18,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről  

 

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

 

Jelen vannak: 

 

 Takács Péter polgármester 

 Vigh Elemér alpolgármester 

 Gulyás Erzsébet képviselő 

 Molnár Andrea képviselő 

 Varga János képviselő 

  

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

 Soós Gyula képviselő 

                 Széll Pál képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Takács Lászlóné jegyző 

  

Jegyzőkönyvvezető:  
 

                 Takács Lászlóné                    jegyző  

  

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-

testület határozatképes, mivel 5 képviselő jelen van. Ismertette a napirendi pontot és javasolta 

annak elfogadását.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t : 1./ Vegyes, aktuális ügyek 

                                     a.)Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési  

                                          Önkormányzatai Társulás megszüntetése  

                b.)Monostorapáti, Óvoda u.3.sz. lakás bérleti szerződésének  

                                          felmondása   

 

                                          Előadó: Takács Péter     polgármester  
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a.)Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési   Önkormányzatai Társulás 

megszüntetése  
 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az társulás 

megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, határozati javaslattal. Kérte a képviselőket, 

amennyiben kérdésük van tegyék fel. 

Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért kérte a határozat tervezet elfogadását. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

61/2017.(VII.3.)Ökt.sz. h a t  á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém és 

Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás 

megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 2. számú 

mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja. 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármester a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési 

Önkormányzati társulás megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.  

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

  b.)Monostorapáti, Óvoda u.3.sz. lakás bérleti szerződésének  felmondása   

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a határozat tervezetet.     

Kérte a képviselőket, akinek kérdése, hozzászólása van tegye meg. 

Molnár Andrea képviselő kérdezte, hogy van-e tartozása a bérlőnek? 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy van bérleti díj tartozása, a tartozás kiegyenlítésére 

felszólítás megtörtént. 

Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslattal 

kézfeltartással jelezze. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

62/2017.(VII.3.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testület  Monostorapáti 

község  Önkormányzata  és Herczeg Ferenc Viktor között 2015. szeptember 1-

én kelt Monostorapáti, Óvoda u.3.sz. alatti lakásra kötött  határozatlan idejű 
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lakásbérleti szerződést   a 1993. évi LXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdésére  

hivatkozva  2017.október 10.  napjával  felmondja. 

Az önkormányzat a lakásbérleti szerződés 9. pontja alapján cserelakást nem 

biztosít. Az önkormányzatnak az óvoda felújítása miatt szüksége van az 

épületre.   

Képviselő-testület felszólítja bérlőt, hogy a bérelt ingatlant 2017. október 10.-

napjáig ürítse ki, és azt olyan állapotban bocsássa az önkormányzat  

rendelkezésére, ahogy azt a szerződéskötéskor átvette. 

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a lakás átvételéről 

gondoskodjon. Felhívja bérlő figyelmét, hogy a lakás használata során 

keletkezett közműköltségek kiegyenlítéséről intézkedjen. 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: Azonnal, és  2017. október 10.  

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 18,40 órakor 

bezárta. 

 

      k.m.f. 

 

 

  Takács Péter       Takács Lászlóné 

  polgármester              jegyző  


