
Önkormányzati Képviselő-testület   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/40-23/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 12-én 

/szerdán/ 18:00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről.  
 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 
 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  
 

Jelen vannak: 

 

Takács Péter polgármester  
Gulyás Erzsébet képviselő  

Molnár Andrea képviselő  
Soós Gyula képviselő  

Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

  

Vigh Elemér alpolgármester 

 Széll Pál képviselő  
 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

Takács Lászlóné jegyző 

Aradi József HEP referens 

Simon László Bokréta Nagycsaládos Egyesület elnöke 

Zentai János Nyugdíjasok Egyesületének elnöke  

 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Domonkos Istvánné  

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület rendes, nyilvános ülésén 

megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mivel 5 tagja jelen van. Ismertette a napirendi pontokat, majd javasolta a vegyes, aktuális 

ügyei közé felvenni  tájékoztatót az óvoda villamos energia ellátásához szükséges kapacitás 

bővítésről, mely 548.640.- Ft összeget jelent, valamint másodikként az Extázis Ifjúsági 

Szervezet, mint civilszervezetet támogatási kérelmét . Felkérte a képviselőket kézfeltartással 

jelezzék, ha egyetértenek a módosított napirendi pontokkal.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 
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N a p i r e n d e t :  

 

1./ Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

munkájáról 

 Előadó: Takács Lászlóné jegyző 

 

2./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás 

tapasztalatairól  

 Előadó: Takács Péter polgármester 

  

3./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi 

Munkaterve 

 Előadó: Takács Péter polgármester 

 

4./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

 

5./ Vegyes, aktuális ügyek 

a.) A 2019. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása 
b.) Zártkerti közterület elnevezése 

c.) Monostorapáti „Kisdedóvó kapacitás bővítés, új bölcsőde 

létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése” eszközbeszerzésre 

ajánlatkérés 

d.) Tájékoztató a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde villamos energia 

ellátásához a kapacitásbővítésről 

e.) Extázis Ifjúsági Egyesület támogatási kérelme 
 

 

Takács Péter polgármester elsőként a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló 

tájékoztatóval kapcsolatosan kérte a képviselők véleményét. Hozzászólás hiányában felkérte a 

képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha a tájékoztatót elfogadják. Megállapította 

határozathozatal nélkül, hogy a képviselők egyhangúlag elfogadták a lejárt idejű határozatok 

és átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló előterjesztést. 

 

1. napirend: Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

munkájáról 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi munkájáról szóló részletes beszámolót minden képviselő megkapta, majd felkérte a 

jegyzőt a beszámoló kiegészítésére. 

 

Takács Lászlóné jegyző köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta, hogy a beszámolót 

kellő részletességgel készítették el, ezért nem kívánja kiegészíteni, de szívesen áll a 

képviselők rendelkezésére felmerülő kérdéseikkel kapcsolatosan. 
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Takács Péter polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással 

jelezzék, ha elfogadják a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról 

szóló beszámolót. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja,  

egyhangúlag 5 igen szavazattal  elfogadta az alábbi: 

 

89/2018. (XII.12.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolóját. 

 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatiról 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a tájékoztató a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás 

tapasztalatiról szóló előterjesztés azokra vonatkozik, akik még nem kötöttek rá a szennyvíz 

hálózatra és folyamatosan nyomon kell követni a szennyvíz elszállítását. Parrag György 

közszolgáltató készítette el a tájékoztatót, amelyből látható, hogy nem történt háztartási 

szennyvíz begyűjtés és elszállítás. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy öt háztartást érint, ahol nem történt a szennyvíz 

csatornára rákötés, de nem volt szállítás. Tájékoztatta megjelenteket, hogy az elmúlt évhez 

hasonlóan idén is felszólítják az érintetteket, egy tájékoztató levél formájában felhívják a 

figyelmüket, hogy a helyi rendelet alapján évente egyszer kötelesek szennyvizet elszállítattni. 

 

Molnár Andrea képviselő arról kért tájékoztatást, hogy be kell-e mutatni a számlát a 

szállításról és ha nincs számla van-e valamilyen szankció azokra nézve, akik nem szállíttatják 

el a szennyvizet. 

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta, hogy csak felszólítási lehetősége van az 

önkormányzatnak, a szabálysértési hatóságnak lehetne a környezetszennyezés címén 

szankcionálni. 

 

Varga János képviselő szerint a szennyvíz tárolókból régebben nem volt szennyvíz elvitel, 

mert lassan elszivárgott, de ahogy bezsírosodik a tároló a szennyvíz elszállításra szükség van. 

Fontos kérdésnek tartotta, hogy a szennyvizet hova szállítják el, engedik ki az érintett 

tulajdonosok. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy van a háztartások között olyan, aki 6 m3 vizet 

fogyaszt valószínű nincs a lakásba bevezetve a víz, de van olyan is, aki 29 m3 vizet használt 

fel,  felvetődhet a kérdés, ha nem szállíttatja el a szennyvizet az hova került. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő szerint, akinél 6 m3 víz elfogyott annak a lakásában kell, hogy 

legyen vezetékes víz. 
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Soós Gyula képviselő tájékoztatta, hogy a településen még vannak olyan háztartások, ahol a 

házban nincs vezetékes víz, csak kint az udvaron, ahol van vízóra. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a korábbi években az alacsony vízfogyasztók 

felszólításra jelezték, hogy nincs fürdőszoba  a házban. 

 

Molnár Andrea képviselő az után érdeklődött, hogy a felszólításra történik-e visszajelzés. 

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy más szolgáltatóval is elvitethetik 

a szennyvizet és volt olyan az érintettek között, aki hozott róla számlát, igazolta annak 

elszállítását.  

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a szolgáltató tájékoztatóját. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 

egyhangúlag 5 igen szavazattal  elfogadta az alábbi: 

 

90/2018. (XII.12.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Parrag György 

8200 Veszprém, Erdősáv u. 16. sz. közszolgáltató, a helyi kötelező 

közszolgáltatás keretében végzett, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésének és elszállításának tapasztalatairól szóló 

tájékoztatóját elfogadja. 

 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3. napirend: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi 

Munkaterve 

 

Takács Péter polgármester a képviselő-testület 2019. évi munkatervével kapcsolatosan 

elmondta, hogy előző évhez képest változás annyiban történt, hogy a közrend, közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló megtartása februárban lesz november helyett, a körzeti megbízott 

kérésére, majd kérte a megjelentek véleményezzék a jövő évi munkatervet. Hozzászólás 

hiányában felkérte a képviselőket kézfelemeléssel jelezzék, ha elfogadják a képviselő-testület 

2019. évi munkatervet. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja,  

egyhangúlag 5 igen szavazattal  elfogadta az alábbi: 

 

91/2018. (XII.12.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi 

munkaterét. 

 

(A munkaterv a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.) 
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4. napirend: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte Aradi József HEP referenst, aki a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot elkészítette, majd felkérte a képviselőket mondják el 

véleményeik, javaslataikat a programról. 

 

Molnár Andrea képviselő jelezte, hogy az óvodáztatásra vonatkozó részben a b.) pontjában, 

amely azt tartalmazza, hogy „amelyben 5. élévét betölti megkezdi az óvodai nevelésben való 

tényleges részvételét” 2015-ben a jogszabályi változások miatt módosult és az életkort 

tekintve 3. élétévre módosult. Kérte a HEP ezen részének módosítását. 

 

Takács Lászlóné jegyző megköszönte az észrevételt és ígéretet tett annak javítására. 

 

Molnár Andrea képviselő érdeklődött, hogy az első részben Gulyás Erzsébet által kért 

módosítás megtörtént. 

 

Takács Lászlóné jegyző tájékoztatta, hogy a HEP referens beépítette a programba. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő megköszönte a Monostorapáti történetét tartalmazó rész 

beépítését, javítását. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha az óvodáztatásra vonatkozó óvodáztatási támogatás 44. oldal (2) 

bekezdés b.) pontjának módosításával elfogadják a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.  

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja,  

egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 

 

92/2018. (XII.12.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja Monostorapáti Község Önkormányzat 2018-2023. évekre 

vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját és mellékleteit az 

előterjesztés szerinti tartalommal. 

 

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert és a jegyzőt, hogy 

Monostorapáti Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

a helyben szokásos módon tegye a lakosság számára elérhetővé. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Takács Lászlóné jegyző megköszönte a HEP referens munkáját. 

 

Aradi József HEP referens megköszönte az észrevételeket, segítségeket majd tájékoztatta a 

jelen lévőket, hogy bármikor hozzá lehet majd tenni újabb programokat és 1, 3 illetve 5 éves 

felülvizsgálata van a HEP-nek majd elköszönt. 
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5. napirend: Vegyes, aktuális ügyek 

a.) A 2019. évre szóló belső ellenőrzési terv elfogadása 
 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt évhez hasonlóan az 

idei évben is a belső ellenőrzés kötelezően ellátandó feladat, majd kérte képviselőket mondják 

el véleményeiket az előterjesztésről. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az előterjesztésben foglaltakkal. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja,  

egyhangúlag elfogadta az alábbi: 

 

93/2018. (XII.12.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyta. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyzőkönyv 

Határidő: Folyamatos 

 

b.) Zártkerti közterület elnevezése 

 

Takács Péter polgármester a szőlőhegyen a zárkerti közterületek elnevezéséről szóló 

előterjesztés tájékoztatására, kiegészítésére felkérte a jegyzőt. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy 2018. október 17-én megtartott képviselő-testületi 

ülés napirendi pontja volt a zártkertben a szőlőhegyen a közterület elnevezése, amelyen akkor 

nem született döntés, a földhivatal állásfoglalásának hiánya miatt. Tájékoztatta a 

megjelenteket, hogy a földhivatal osztályvezetőjével történő egyeztetés alapján, nincs annak 

akadálya, hogy a közterületek elnevezésre kerüljenek, sőt a jogszabályok szerint a képviselő-

testületnek lehetősége van a közterületek egy néven történő elnevezésére is az érintett 

területen. Javasolta a határozattervezet elfogadását, a felsorolt közterületek Szőlőhegy 

elnevezést kapjanak. Elmondta, hogy a KCR rendszerben való átvezetést a tapolcai 

földhivatal végzi majd el. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ingatlan fekvését, 

megnevezését  nem befolyásolja a közterület elnevezés, az állásfoglalás is tartalmazza, hogy 

már csak külterület, belterület elnevezés van és megmaradna jelen esetben a külterület 

megnevezés is. 

 

Molnár Andrea képviselő a bejelentkezni szándékozók házszámának meghatározásáról 

érdeklődött. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az E-ON nyilvántartása alapján történik majd a 

házszámok meghatározása, pinceszámok alapján. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket 

kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a zártkertben az érintett területen Szőlőhegy elnevezést 

a közterületekre vonatkozó megnevezést, a határozati javaslat alapján. 
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Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja,  

egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 

94/2018. (XII.12.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete - a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 42. §. 8. pontja, valamint a közterületek elnevezéséről és az 

elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a 

közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 

6/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján – az alábbi 

közterület elnevezéséről dönt: 

A Monostorapáti  

1025 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 1026/1 helyrajzi számon 

nyilvántartott kivett közút,  

1095/1 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 1162 helyrajzi számon 

nyilvántartott kivett közút, 

1194 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút,  

1200 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1201 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1203 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút,  

1221 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 1233/3 helyrajzi számon 

nyilvántartott kivett út 

1245 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1277 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1305 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1308/1 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1308/3 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1345 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1348 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1355 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1366/a helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1366/b helyrajzi számon nyilvántartott szőlő és út, 

1375 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1390 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1399 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút. 

1409 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1445 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1468 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1469 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1475 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút, 

1521 helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút 

elnevezése „Szőlőhegy” 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. Határozatot küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Tapolcai Járási Hivatal Földhivatali Osztályának címregiszterben történő 

rögzítés céljából. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2018. december 31. 
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c.) Monostorapáti „Kisdedóvó kapacitás bővítés, új bölcsőde létrehozása, meglévő 

óvodaépület korszerűsítése” eszközbeszerzésre ajánlatkését 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az óvoda bővítéséhez a pályázathoz eszközlista 

alapján árajánlatokat kell bekérni. 

 

Molnár Andrea képviselő elmondta, hogy jogszabály írja elő és gyermekszámra vonatkozóan 

szabályozza milyen és mennyi eszközzel kell rendelkeznie egy óvodának, bölcsődének.  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az eszközlistához a pályázati források 

átcsoportosításakor már hozzányúltak, így a rendelkezésre álló források a törvény által előírt 

minimális eszközök beszerzését teszik lehetővé, mely közbeszerzési értékhatár alá esik. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy saját beszerzésként minimum 3 árajánlatot kell kérni és 

előreláthatólag jövő héten  szerdán egy rendkívüli testületi ülésen dönteni kell kitől vásárolják 

meg.  

 

Gulyás Erzsébet képviselő jelezte, hogy a jövő héten nem tud megjelenni az üléseken 

elfoglaltságai miatt. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy minden képviselővel egyeztetni fognak, ha már 

megérkeztek az árajánlatok a rendkívüli ülés időpontjáról. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy még mindenképpen az idén szükséges szerződést 

kötni a választott céggel a Magyar Államkincstár kérésére. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy 

a kivitelező márciusra ígérte az épület átadását. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő az eszközök ellenőrzéséről kért tájékoztatást. 

 

Molnár Andrea képviselő elmondta, hogy az eszközök beszerzését pontosan a jogszabályban 

meghatározottak szerint kell megvásárolni és az ellenőrzés bármikor történhet, mely kiterjed 

az eszközök állományok ellenőrzésére is. 

 

Takács Péter polgármester ismertette azokat a cégeket, akiktől várhatóan árajánlatot fognak 

kérni. 

 

Molnár Andrea képviselő javasolta, hogy a HOR Zrt-től is kérjenek árajánlatot, mivel a 

környékbeli intézményekbe is elég sok helyre szállítanak. 

 

Takács Péter polgármester további hozzászólás hiányában javasolta az ajánlattételi felhívás 

elfogatását. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztést. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja,  

egyhangúlag 5 igen szavazattal  elfogadta az alábbi: 
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95/2018. (XII.12.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete TOP-1.4.1-15-

VE1-2016-00031 azonosítószámú projekt „Monostorapáti „Kisdedóvó” 

kapacitás bővítés, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület 

korszerűsítése” eszközbeszerzés ügyében az alábbi döntést hozta: 

 

Képviselő-testület óvoda kapacitás bővítés, új bölcsőde létrehozása, 

meglévő óvodaépület korszerűsítése pályázat keretében beszerzendő 

eszközökre vonatkozó ajánlati felhívás tartalmát megismerte.  

 

Képviselő-testület javasolja zárt eljárás lefolytatását. Képviselő-testület 

egyetért a kiküldendő ajánlattételi felhívással.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattétellel szereplőnek az ajánlati 

felhívást küldje meg. A beérkezett ajánlatok bontását, értékelését végezze 

el, majd döntés céljából terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

d.) Tájékoztató a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde villamos energia ellátásához kapacitás 

bővítésről 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az óvoda konyha felújításakor is 

már felmerült a villamos energia kapacitás növelésének szükségessége, de most az 

óvodabővítés esetében már elkerülhetetlen, fontos annak kivitelezése.  A pályázatba nem lett 

beépítve, ezért az óvoda költségvetéséből kell finanszírozni. Elmondta a 40 A-ról 80 A-ra 

változna az áramerősség, amely már elegendő az új épületrész ellátásához is. 

 

Soós Gyula képviselő arra kért választ, hogy a pénteki áramszünet is a kapacitás bővítés 

eredménye. 

 

Molnár Andrea képviselő elmondta, hogy az E-ON már előre betervezett munkálatokat 

végezte pénteken, azért volt áramszünet az érintett területeken. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a villamos energia növeléséhez 

szükséges munkálatok összköltsége 548.640.-Ft lesz, mely az óvoda költségvetéséből 

megvalósítható, ezért az óvoda társulásában lévő önkormányzatok összehívása nem 

szükséges, de természetesen tájékoztatni fogják majd az önkormányzatokat. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a gázfogyasztásnál visszafizetés történik kb. 1,5 

millió forint összegben a gázszolgáltató részéről, amely összegből finanszírozható a 

kapacitásbővítés. 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy határozatot nem kell hoznia a képviselő-

testületnek csak tájékoztatást történik, mivel az óvoda költségvetésében rendelkezésre áll az 

összeg. 
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e.) Extázis Ifjúsági Egyesület támogatási kérelme 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Extázis Ifjúsági Egyesület 

működési kiadásainak támogatására kérelmet nyújtott be, melyhez kérte a képviselők 

hozzászólását. Kérdés, vélemény hiányában felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, 

ha elfogadják az egyesület támogatását 50.000.- Ft-os összegben. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja,  

egyhangúlag 5 igen szavazattal  elfogadta az alábbi: 

 

96/2018. (XII.12.) Ökt. Számú h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 

szabályokról szóló 3/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Ör.) alapján az „Extázis” Ifjúsági Szervezet /8296 

Monostorapáti, Petőfi u. 12./ egyszeri 50.000 Ft- forint összeggel 

támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a szervezet 

bankszámlája javára.  

A támogatás célja: az Egyesület működési kiadásaihoz való hozzájárulás.  

A felhasználás határideje: 2018. december 31. Az Egyesület a 

támogatásról 2018. december 31-ig köteles elszámolni.  

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról értesítse és a Képviselő-

testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az 

Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében 

meghatározottakra.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen 

fenti összeg kifizetéséről. Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás 

benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a Képviselő-

testületnek.  

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

 Takács Lászlóné jegyző 

  

Határidő: 2018. december 31.  

 

Takács Péter polgármester további napirend hiányában felkérte a képviselőket, mondják el 

véleményeiket, tegyék fel javaslataikat. Hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és a 

képviselő-testület  ülését 18:25 órakor bezárta. 

K. m. f. 

 

 

Takács Péter Takács Lászlóné 
polgármester jegyző 


