
Önkormányzat Képviselőtestülete 

         8296 Monostorapáti 

 

 

 

Száma: 230-12/2008. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29-

én /szerdán/  18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége 

. 

Jelen vannak:   Hárshegyi József  polgármester 

   Csillag Csaba   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő  

    Sztrik Emilné   képviselő 

    Varga János   képviselő 

 

Távolmaradását nem  jelentette be: 

 

   Polgár László   képviselő    

   Szálinger Péter  képviselő 

 

    

     

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Szipőcs Istvánné  Nyugdíjasklub vezetője 

    Soós Gyula   Nagycsaládosok E. vezetője 

    Török Zoltánné  Mozgáskorl. E. vezetője 

      

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  
   Szipőcs Csaba   képviselő 

   Sztrik Emilné   képviselő 

    

 

Jegyzőkönyvvezető:   Török Józsefné   főelőadó 

 

Hárshegyi József polgármester üdvözölte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján 

megállapította,, hogy az ülés   határozatképes, hiszen 6 képviselő jelen van. 

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Szipőcs Csaba és Sztrik 

Emilné  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./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete 

       7/2008./X.31./ rendelete az önkormányzat vagyonáról és a 

       vagyongazdálkodás szabályairól 

        Előadó:  Hárshegyi József 

            polgármester 

 

  2./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete 

       8/2008./X.31./ rendelete a közterület-használat rendjéről 

       Előadó: Hárshegyi József 

          polgármester 

 

  3./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete 

       9/2008./X.31./ rendelete a helyi lakáscélú támogatásról szóló 

       7/2004./VI.1./ rendelet módosításáról 

       Előadó: Hárshegyi József 

          polgármester  

 

  4./ Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról 

       Előadó: Takács Lászlóné 

          körjegyző  

 

  5./ Beszámoló a Nagycsaládosok Egyesülete és a Nyugdíjas Klub 

       munkájáról 

       Előadó:  Soós Gyula elnök 

           Szipőcs Istvánné  klubvezető 

 

  6./ Beszámoló az önkormányzati társulás tevékenységéről, 

       a többcélú kistérségi társulásban végzett tevékenységről 

       Előadó: Hárshegyi József 

          polgármester  

 

  7./ Vegyes, aktuális ügyek 

       Előadó: Hárshegyi József 

          polgármester 
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A napirend tárgyalása 

 

1./ napirend: 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy szükségessé vált új vagyonrendelet 

készítése, a régi már nem volt korszerű, több új elemet pl. a nyilvános pályáztatás feltételeit is 

rögzíteni kellett. A rendelet melléklete tételesen tartalmazza az önkormányzat tulajdonában 

lévő ingatlanokat. 

Kérte a képviselőket, hogy az írásban megküldött, az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelettervezettel kapcsolatosan a véleményüket, 

észrevételeiket tegyék meg. 

 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a régi vagyonrendelet még 1993-ban készült, a 

belső ellenőrzéskor felhívták a figyelmet arra, hogy aktualizálni kell. 

 

Varga János képviselő kérdezte, hogy a sok apró, pár négyzetméteres területek hogyan 

kerültek önkormányzati tulajdonba, valamint azt, hogy a szolgálati lakás miért korlátozottan 

forgalomképes. 

 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a korábban tsz tulajdonban lévő külterületi utak, 

árkok valamint a Magyar Állam tulajdonában és a volt Községi Közös Tanács kezelésében 

lévő ingatlanok jogszabály alapján kerültek önkormányzati tulajdonba. 

Azért került a szolgálati lakás a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közé, hogy csak 

megfelelő feltételek esetén lehessen értékesíteni. Egyébként az önkormányzati döntés alapján 

besorolt vagyontárgyak minősítésén a képviselőtestület  változtathat. 

 

Egyed Péter képviselő azt kérdezte, hogy mit kell érteni behajthatatlan követelések 

elengedése alatt. 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a több éve fennálló olyan köztartozások 

elengedése, amelyeket jövedelem,  terhelhető ingatlan hiányában és  ingóárverésen sem lehet 

behajtani. 

 

Hárshegyi József  polgármester - miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el – 

javasolta, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

rendeletet fogadják el. 

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

megalkották az alábbi: 

 

 

7/2008./X.31./           r e n d e l e t e t: 

 

   Monostorapáti község Önkormányzata  

   Képviselőtestületének az önkormányzat  

   vagyonáról és a vagyongazdálkodás  

   szabályairól  

 

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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2./ napirend: 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták az 

önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételének szabályairól szóló 

rendelettervezetet. Elmondta, hogy a 2. számú mellékletben írt díjtételek tájékoztató 

jellegűek, Balaton parti településeken használatosak, nálunk nem tart indokoltnak ilyen magas 

díjakat megállapítani. Kérte, hogy a rendelettervezettel és a díjtételekkel  kapcsolatos 

észrevételeiket, javaslataikat, kérdéseiket tegyék meg.  

 

Takács Lászlóné körjegyző javasolta, hogy a közigazgatási hivatallal történő előzetes 

egyeztetés alapján a tervezet 4.§. (2) bekezdés c./ pontját hagyják ki – ez a szelektív 

hulladékgyűjtő edények elhelyezésére vonatkozik, ezekre nem indokolt engedély kiadása.  

Ugyancsak javasolta kihagyni a 8.§. a./ pontját, mivel a Ket. 191. §-a nem ad lehetőséget az 

önkormányzatnak szakhatóságoknak feladatot előírni. 

Fogalmazási pontosításként javasolta a rendeletben bérbeadó és bérlő helyett engedélyező és 

engedményezett kifejezések használatát. 

 

Csillag Csaba alpolgármester felvetette, hogy az alkalmi és mozgóbolti árusítást nem kellene 

engedélyezni a faluban, ez sérti a helyi kereskedelmi vállalkozók érdekeit – akik ráadásul 

iparűzési adót is fizetnek.  

 

Egyed Péter képviselő is annak a véleményének adott hangot, hogy a mozgóbolti árusítás 

nem szükséges a faluban, a helyi kereskedők is ki tudják elégíteni az igényeket, nem kell 

engedélyezni a tevékenységüket. 

 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy – az egyéb feltételek megléte esetén pl. 

szakhatósági engedélyek – nem lehet megtiltani a mozgóbolti árusítást, erre a 

piacgazdálkodásról, szabad kereskedelemről szóló törvény nem ad lehetőséget. A helyi 

adókról szóló törvény szerint nem alanya a mozgóbolt nem alanya az iparűzési adónak mert 

nem minősül telephelynek és időszakos tevékenysége sem haladja meg folyamatosan és 

egybefüggően a 3 hónapot. Emiatt javasolja a rendeletben ezt a tevékenységet közterület 

használati engedélyhez kötni és ezáltal díj fizetésére kötelezni. 

 

Egyed Péter képviselő ellentmondást lát abban, hogy a 4.§. (2) bekezdés k./ pontjában 

közterület használati engedélyhez kötjük a teher-és áruszállításra szolgáló gépjármű stb. 

tárolását. A 8.§.c./ pontjában is szerepel ugyanezek járművek közúton, közterületen való 

tárolása úgy, mint amire nem adható közterületi használati engedély – kivéve a táblával jelölt 

közterületet. Tudomása szerint nálunk ilyen nincs. 

 

Varga János képviselő nagy gondnak tartja az évek óta fennálló problémát, hogy nincs olyan 

biztonságos, jól megközelíthető ugyanakkor mégsem zavaró közterület ahol a „telephelyes” 

teherautók, autóbuszok parkolhatnának éjszaka, hétvégén.  

A fő szabályozási feladatnak a használaton kívüli, roncs járművek elhelyezését tartja, ezt 

olyan rövid időben és olyan díjtétellel javasolja megállapítani ami arra készteti a tulajdonost, 

hogy minél előbb vigye el járművét a közterületről.  
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Szipőcs Csaba képviselő abból a szempontból jónak tartja a rendelettervezetet, hogy több 

olyan tevékenység is szerepel benne ami jelenleg nem jellemző a községre, de bármikor 

előfordulhat, jó ha szabályozva van. Lehetőség szerint a lehető legszélesebb körben és körre 

ki kell terjeszteni az engedély beszerzési kötelezettséget.  

 

Egyed Péter képviselő javasolta, hogy valamennyi közlekedési eszközre, pl. az állati erővel 

vontathatóra is terjedjen ki a rendelet hatálya. 

 

Hárshegyi József polgármester javasolta, hogy az építési munkákkal kapcsolatos építőanyag, 

törmelék stb. tárolása 30 napig ingyenes legyen – ennyi ideig nem zavaró és optimális esetben 

nincs is szükség ilyen okból ennél hosszabb ideig igénybe venni a közterületet. Ha mégis, 

akkor már kelljen fizetni m
2
-enként 25.- Ft-ot, 6 hónapon túl pedig  m

2
-enként 100.- Ft-ot. 

A nem bevételes kulturális tevékenységek kivételével az egyéb rendezvények, mutatványos 

tevékenységek, cirkusz stb. díját 500.-Ft/m
2
/nap – de minimum napi 5.000.- Ft összegben 

javasolta megállapítani. 

 

 

Az elhangzott javaslatok, észrevételek, a javasolt díjtételek beépítésével és 

figyelembevételével javasolta a rendelet elfogadását. 

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

megalkották az alábbi: 

 

 

8/2008./X.31./           r e n d e l e t e t: 

 

   Monostorapáti község Önkormányzata  

   Képviselőtestületének a közterületek  

   használatának rendjéről  

 

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

 

 

3./ napirend: 

Hárshegyi József polgármester kérte, hogy a helyi lakáscélú támogatásról szóló rendelet 

módosításáról szóló, írásban megküldött tervezettel kapcsolatban az észrevételeiket, 

javaslataikat tegyék meg. Elmondta, hogy a módosításra fogalmi pontosítás – együttélő-

együttköltöző; jövedelmi értékhatás megemelése és pótigény benyújtási határidő 

meghosszabbítása miatt indokolt. 

 

Mivel fentiekkel kapcsolatban észrevétel, felvetés, kérdés nem hangzott el javasolta a rendelet 

elfogadását. 
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A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

megalkották az alábbi: 

 

 

9/2008./X.31./           r e n d e l e t e t: 

 

   Monostorapáti község Önkormányzata  

   Képviselőtestületének a helyi lakáscélú támogatásról 

   szóló 7/2004./VI.1./ rendelet módosításáról  

 

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 

 

4./ napirend: 

Hárshegyi József polgármester kérte, hogy a Körjegyzőség munkájáról szóló, írásban 

megküldött beszámolóval kapcsolatos észrevételeiket, felvetéseiket, kérdéseiket tegyék meg. 

Elöljáróban elmondta, hogy szomorúan vette tudomásul, hogy a népesség még mindig 

alacsony, továbbra is sok a behajthatatlan hátralék az adóban és sajnos egyre kevesebb 

lehetőség van közcélú, közhasznú munkavégzésre támogatást igényelni. 

Elismerését fejezte ki a még most is tartó, sok idővel és munkával járó, a levéltárnak átadandó 

anyagok összeállításával kapcsolatos munkáért.  

 

Egyed Péter képviselő felvetette, hogy az ebek védőoltásakor kiadott azonosító jelek – bár 

gondolja, hogy ki lettek adva – nem láthatók a kutyákon, sajnos így nem lehet azonosítani az 

utcán kóborlókat és gazdáikat. Úgy látszik ennél hatásosabb módszert kell keresni. 

 

Szipőcs Csaba képviselő köszönetét fejezte ki a Körjegyzőség dolgozóinak a munkájukért. 

 

Sztrik Emilné képviselő gratulált Takács Lászlóné körjegyzőnek a Veszprém Megyei 

Közgyűlés által adományozott „Közigazgatásért érdemérem” kitüntetéséhez. További jó 

egészséget és sikereket kívánt. 

 

Más észrevétel és felvetés nem hangzott el így Hárshegyi József polgármester javasolta, hogy 

a Körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót fogadják el. 

 

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozták az alábbi: 

 

74/2008./X.29./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t: 

 

    Monostorapáti község Önkormányzata  

    Képviselőtestülete a Körjegyzőség 

    munkájáról szóló beszámolót  

 

    e l f o g a d j a. 

 

/ A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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5./ napirend: 

Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket valamint a jelenlévő Soós Gyulát, a 

Nagycsaládosok Egyesülete elnökét és Szipőcs Istvánnét, a Nyugdíjasklub vezetőjét, hogy az  

írásban kiküldött, az egyesületek beszámolójával kapcsolatos észrevételeiket, felvetéseiket, 

kérdéseiket tegyék meg.  

 

Soós Gyula N.E. elnök köszönti a jelenlévőket. Egyesületük aktívabb működéséhez több 

pénz kellene és ehhez az sem elég, hogy a tagdíjat évi 4.000.- Ft-ra emelték. A tagdíj 20%-a 

az országos egyesületbe kerül, ennek fejében interneten folyamatosan tájékoztatást kapunk 

pályázati lehetőségekről, programokról, stb. 

Bár a taglétszám gyarapodott továbbra is nagy gond, hogy kevés gyermek születik. 

Köszönetét fejezte ki az önkormányzat támogatásáért. 

 

Szipőcs Csaba képviselő külön köszönetét fejezte ki Soós Gyulának, amiért a kerékpár túrán 

aktív segítséget nyújtott a szervezésben és a lebonyolításban. 

 

Hárshegyi József polgármester kérdezte, hogy konkrétan mit jelent a Balaton régió 

létrehozásának terve. 

 

Soós Gyula N.E. elnök elmondta, hogy a korábban közigazgatási területenként lévő 

központok helyett Székesfehérvár székhellyel Közép-Dunántúli régiót hoztak létre, ami a mi 

esetünkben nem ideális, valahogy lesodródtunk. 

A Balaton régió Nagykanizsa székhellyel működne – novemberben lesz tanácsülés -, bár ez 

sem tűnik ideálisnak, ugyanis a nagy távolság miatt egy 2-3 órás ülésre rámegy egy egész nap. 

Minden esetre keresik az optimális megoldást. 

 

Hárshegyi József polgármester megköszönte az őszinte, cinizmustól sem mentes, hangulatos 

beszámolót, további jó munkát kívánt. 

 

Szipőcs Istvánné klubvezető elmondta, hogy az általa már tavaly is vágyott „fiatalítás” a 

klubvezetésben még nem történt meg. Az önkormányzat által biztosított klubhelyiségben 

nagyon jó helyük van, átlagosan 30 fő a létszám egy-egy rendezvényen így ideális a hely. 

Köszönetét fejezte ki az önkormányzat segítségéért, nagyon jó érzés, hogy foglalkoznak az 

idős emberekkel. 

 

Hárshegyi József polgármester kérdezte, hogy a tagdíjjal gazdálkodó „anyaegyesülettel” a 

gazdasági elszámolásuk korrekt-e. 

 

Szipőcs Istvánné klubvezető elmondta, hogy nagyon jó a kapcsolatuk a tapolcai egyesülettel,  

a nőnapi ünnepségre, az idősek világnapjára a külön busz költségét ők fedezték, vendégül is 

láttak bennünket és majd még karácsonyi rendezvény is lesz, így a mi tagdíjunkat ránk 

fordítják.   

Egyébként a kirándulások mindig nagyon népszerűek, sokan eljönnek még olyankor is ha a 

busz költségéhez hozzá kell járulni. 

 

Egyed Péter képviselő kérdezte, hogy nem merült-e fel önálló egyesület alakítása önálló 

gazdálkodással. 
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Szipőcs Istvánné klubvezető elmondta, hogy többször felmerült ez a kérdés, de ismételten 

csak azt tudja mondani, hogy a jelenlegi vezetés ehhez már koros, „fiatalítani” kell, őnekik 

kell felmérni az előnyöket és a hátrányokat.  

 

Hárshegyi József polgármester javasolta a képviselőknek, hogy a két beszámolót fogadják el. 

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozták az alábbi: 

 

75/2008./X.29./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t: 

 

    Monostorapáti község Önkormányzata  

    Képviselőtestülete a „Bokréta” Nagycsaládosok 

Egyesülete  és a Nyugdíjasklub  

    munkájáról szóló beszámolót  

 

    e l f o g a d j a. 

 

/ A beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 

 

6./ napirend: 

Hárshegyi József polgármester az önkormányzati társulási tevékenységekről szóló, írásban 

megküldött beszámoló kiegészítéseként elmondta, hogy a Monostorapáti „felső” iskola 

bővítése jól halad bár lesz kb. 2 hetes csúszás. Nagyon praktikus és nagyon szép lesz. 

A szennyvízberuházással kapcsolatban elmondta, hogy a beruházás kb. 1 milliárd forinttal 

kevesebbe kerül a tervezettnél, erre a pénzre viszont csak újabb, környezetvédő pályázattal 

lehetne szert tenni, ennek feltételeit Zirc és Veszprém tudja teljesíteni.  

Az ÁFA jogszabály változása miatt az ÁFA-t a társulásnak meg kell előlegeznie, ehhez 200 

millió forint hitelt kell felvennie, amely összeg ugyan visszaigényelhető de addig is a 

hitelkamat több millió forint.  

 

A beszámolóval kapcsolatban észrevétel, felvetés nem hangzott el, így Hárshegyi József 

polgármester kérte a képviselőket, hogy a beszámolót fogadják el. 

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozták az alábbi: 

 

76/2008./X.29./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t: 

 

    Monostorapáti község Önkormányzata  

    Képviselőtestülete az önkormányzati társulás 

tevékenységéről, a többcélú kistérségi társulásban 

végzett tevékenységről szóló beszámolót  

 

    e l f o g a d j a. 

 

/ A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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7./ napirend: 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a községben elkészült a csatornarendszer, 

folyamatosan zajlanak a rákötések, a tisztítótelep és a rendszer működik. A műszaki átadás 

viszont húzódik, márpedig így nem tudják a kivitelezők a számlát kiállítani, így az uniós 

pénzt sem lehet lehívni. 

Ami miatt késik a műszaki átadás az az, hogy a beruházás során megrongált utak 

helyreállítása nem megfelelő. Az eredeti szakhatósági engedélyben teljes felületburkolásokat 

írtak elő. Ezt az engedélyt bizonyos pontokon módosítani kellett – ami szerintünk nem érinti 

az utak helyreállítására vonatkozó részt a kivitelező szerint viszont igen, mivel ők az eredeti 

állapot visszaállításán mást értenek. Sajnos több száz oldalnyi dokumentáció jogi értelmezése 

valószínűleg meghaladná a képességeinket, egy esetleges per nem biztos, hogy a kívánt 

eredményt hozná. 

A kivitelezővel folytatott többszöri hosszas tárgyalások azonban mégis hoztak valami 

eredményt. A képviselők megkapták azt a táblázatot amely mutatja, hogy melyik utat milyen 

módszerrel, milyen minőségben készítené  el a kivitelező 2009. tavaszán. Ez persze nem az 

amit szerettünk volna, de elhihetik, hogy ezt is nagyon nehéz volt elérni. 

Természetesen a műszaki átadásról szóló jegyzőkönyvben tételesen rögzítve lesznek az 

elvégzendő munkák határidővel együtt. 

Kérte, hogy amennyiben ilyen feltételekkel egyetértenek a műszaki átadással úgy fogadják el. 

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozták az alábbi: 

 

77/2008./X.29./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t: 

 

    Monostorapáti község Önkormányzata  

    Képviselőtestülete a Monostorapáti községben 

    elvégzett szennyvíz csatornázási beruházás  

    műszaki átadásához a kivitelező által a pótlólag 

    elvégzendő munkákra vonatkozó ajánlatát  

 

    e l f o g a d j a. 

 

    Megbízza a Polgármestert és a Körjegyzőt, hogy 

    ezek alapján a műszaki átadáshoz való hozzájárulást 

    tegyék meg. 

 

    Felelős:  Hárshegyi József polgármester 

        Takács Lászlóné körjegyző 

 

    Határidő:  2008. november 30. 

 

/ Az elvégzendő munkák részletezése  a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Hárshegyi József polgármester ismertette Vajai Erzsébet Monostorapáti Fenyves u.5. szám 

alatti lakos kérelmét, aki a monostorapáti 119/7 helyrajzi számú lakótelket kívánja 

megvásárolni. Javasolta  nevezett részére a telek eladását. 

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozták az alábbi: 

 

78/2008./X.29./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a Monostorapáti 

belterületben lévő /Iskola utca 37./ 119/7 

hrsz. alatti 1337 m
2
 nagyságú építési telek 

vevőjéül 

 

Vajai Erzsébet Monostorapáti Fenyves u.5. 

szám alatti lakost kijelöli. 

 

Az ingatlan vételárát 500.-Ft/m
2
 + ÁFA 

összegben – 668.500.- Ft + 133.700.- Ft 

ÁFA – állapítják meg. 

Az ingatlan vételára összesen: 802.200.- 

Ft, azaz Nyolcszázkettőezer-kettőszáz 

forint. 

A lakótelek víz, villany közművel ellátott. 

 

Képviselőtestület 4 éves beépítési 

kötelezettséget ír elő. A beépítési 

kötelezettség nem teljesítése a szerződés 

felbontását vonja maga után. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Körjegyzőt, 

hogy a szerződés elkészítéséről, az ingatlan-

nyilvántartáson történő átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Takács Lászlóné 

    körjegyző 

Határidő: 2008. november 30. 

 

      

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a „fogorvosi” szolgálati lakás bérlője 

elköltözött, házat vásároltak. Az épület állagának megóvása miatt is célszerű újabb bérlőnek 

kiadni. Van is rá jelentkező Soósné Kovács Zsanett Tapolca Fenyves u.80. szám alatti lakos 

személyében. 
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Javasolta részére az ingatlan bérbeadását 1 év időtartamra – amely kérésre meghosszabbítható 

– havi 30 ezer forint + Áfa bérleti díjért, a rezsiköltség bérlő általi fizetésével, egy hónap 

kaucióval. 

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozták az alábbi: 

 

 

79/2008./X.29./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti község Önkormányzata  

Képviselőtestülete a Monostorapáti Óvoda 

u.3. szám alatti lakás bérlőjéül 

 

Soósné Kovács Zsanett Tapolca Fenyves 

utca 80. szám alatti lakost kijelöli. 

 

A lakásbérlet 2008. november 1-től egy év 

időtartamra szól, a bérleti díj havi összege 

30.000.- Ft + Áfa / hó. 

A közüzemi díjakat bérlő köteles fizetni. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a bérleti 

szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Hárshegyi József 

    polgármester 

 

Határidő:  2008.október 31. 

 

 

Hárshegyi József polgármester javasolta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a kötelezően 

ellátandó tűzvédelmi feladatok elvégzésére kössenek megállapodást a Tapolcai 

Önkormányzati Önkéntes Köztestületi Köztestületi Tűzoltósággal, lakosonként 150.- Ft/fő/év 

összegű támogatással. 

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozták az alábbi: 

 

80/2008./X.29./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a Tapolcai 

Önkormányzati Önkéntes Köztestületi 

Tűzoltóság részére a 2008. évre lakosonként 

150.-Ft azaz 150.000.- Ft összegű 

támogatást nyújt. 
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Megbízza a Polgármestert, hogy a 

megállapodást írja alá és a pénz utalásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Hárshegyi József 

     polgármester 

 

Határidő: 2008. november 15. 

 

 

Hárshegyi József polgármester javasolta, hogy a „felső” iskola bővítésével kapcsolatos 

kiviteli terv és a műszaki ellenőri munkadíjat bruttó 840 ezer forintban állapítsa meg a 

képviselőtestület Trabs Bt Tapolca részére,  amely a beruházásra kapott 20 milliós lekötött 

pályázati pénz kamataiból és saját erőből két részletben – 2008. december 15-ig és 2009. 

március 31-ig – kerülne kiegyenlítésre. 

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal 

meghozták az alábbi: 

 

81/2008./X.29./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” 

Közös Fenntartású Általános Iskola 

tetőterének bővítésével kapcsolatos kiviteli 

terv és műszaki ellenőri feladatok ellátásáért 

a tapolcai Trabs Építő és Szolgáltató Bt 

vállalkozói és megbízotti díját bruttó 840 

ezer forintban állapítja meg (nettó 700.000.- 

Ft + 20 % ÁFA ). 

 

A vállalkozói és megbízotti díj kifizetésére 

két részletben kerül sor: 2008. december 15-

ig és 2009. március 31-ig. 

 

Képviselőtestület utasítja a Körjegyzőt, 

hogy fenti összegek utalásáról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Takács Lászlóné 

     Körjegyző 

 

Határidő:  2008. december 15. és 

       2009. március 31. 
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Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy november 15-én a 

Művelődési Házban a tapolcai Tanúhegyek Egyesülettel közösen Márton napi ünnepség lesz, 

amelyre mindenkit szeretettel vár. Kulturális műsor, borlovagrend tag avatás, libasült és zene 

lesz. Garantált a jó szórakozás. 

 

Sztrik Emilné képviselő kérte, hogy a Naplóban jelenjen meg a Mozgáskorlátozott Egyesület 

színjátszó csoportjának sikeréről, a Tatabányán megtartott találkozón különdíjat nyertek. 

Gratulál nekik. 

 

Más észrevétel, felvetés nem hangzott el, így Hárshegyi József polgármester megköszönte a 

részvételt és a nyílt ülést 21 órakor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

Hárshegyi József      Takács Lászlóné 

   polgármester             körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

Szipőcs Csaba      Sztrik Emilné 

     képviselő            képviselő 

 

 

 


