Önkormányzat Képviselőtestülete
8296 Monostorapáti

Száma: 183-2/2009.
Jegyzőkönyv

Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március
12-én /csütörtökön/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről.

Helye:
Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége
.
Jelen vannak:
Hárshegyi József
polgármester
Csillag Csaba
alpolgármester
Egyed Péter
képviselő
Polgár László
képviselő
Szálinger Péter
képviselő
Szipőcs Csaba
képviselő
Sztrik Emilné
képviselő
Varga János
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Szabó László

körjegyző
MSD.Magyarország Kft.
képviselője

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Polgár László
Szálinger Péter

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Takács Lászlóné

körjegyző

Hárshegyi József polgármester üdvözölte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapította,, hogy az ülés határozatképes, hiszen mind a 8 képviselő jelen van.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Polgár László és Szálinger
Péter képviselők lesznek.

-2 Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén fogadják el.
A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül
elfogadták az alábbi napirendet:
N a p i r e n d : 1./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó: Hárshegyi József
Polgármester
Hárshegyi József polgármester köszöntötte MSD. Magyarország Kft. képviselőjét, felkérte
ismertesse javaslatát.
Szabó László elmondta, hogy az MSD. Amerikai székhelyű vállalat. Úgy került
Monostorapátiba, hogy dr. Mesterházy József főorvos előadást tartott a nemi betegségekről, a
méhnyakrákról. Méhnyakrák megelőzésére kifejlesztettek egy oltóanyagot a Silgard Humán
papillómavírus vakcina 6-os, 11-es, 16-os, és 18-as típusát. Magyarországon 2006-ban került
forgalomba, olyan első védőoltás, ami a rák megelőzését szolgálja. A HPV. vírus a
betegségek 80 %-áért felelős. 2008-ban a Silgard nyerte a Nobel díjat.
Nemzetközi szinten egy ára van a vakcinának 1 adat: 30.000.-ft-ba kerül, 3 oltás szükséges ,
így összesen 90.000.-ft. kiadást jelent 1 fő védőoltása. Amennyiben az önkormányzatok
együttműködnek, és 50 fő leoltásának költségeit vállalják, és az együttműködés hosszú távú
akkor 30 % kedvezményt biztosítanak. Az országban 30 önkormányzat vállalta a védőoltás
költségeit, Tapolcán a 7. osztályosokat beoltatják. Az oltást javasolják a 9-26 éves
korosztályú leányoknál, valamint a 9-25 éves fiuknál. A populáció 2/3-át fontos lenne
leoltani.
Gyógyszergyártó cég vállalja, hogy az oltóanyagot eljuttatja, megszervezi a beoltást, és
kiadványon keresztül a tájékoztatást.
Az oltóanyagot az OEP. nem finanszírozza.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy a Vöröskereszt
Szervezésében tartott előadást dr. Mesterházy József főorvos, és ott ismerkedhettek meg az
oltóanyaggal. A lehetőséget meg kell nézni, a pénzügyi helyzet nehéz, az öt települést együtt
kezelve kellene a védőoltást megszervezni, ha nem érjük el a szükséges főt, akkor
Nagyvázsonyhoz vagy Tapolcához kellene csatlakozni. Meg kellene határozni, hogy a
költségeket harmadoljuk-e, vagy azzal is egyet értek ha azt mondjátok, hogy ma ne döntsünk.
Polgár László képviselő véleménye szerint a döntés ma nem reális, ismerni kell a szülők
véleményét, hozzáállását is, aki anyagilag nem tudja vállalni azt kellene megnézni mit tudunk
segíteni.
Hárshegyi József polgármester véleménye szerint az iskolásoknál 30.000.-ft-ot fizessen a
szülő 30.000.-ft-ot pedig az önkormányzat, akik nem általános iskolások ott pedig lehetne a
költség viselése 1/3-ad, 2/3-ad.
Szabó László elmondta, hogy az a tapasztalat amennyiben az önkormányzat finanszírozza
akkor nem esik vissza a létszám.
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Szipőcs Csaba képviselő véleménye szerint először azt kell eldönteni melyik korosztály
költségeit vállaljuk.
Szabó László elmondta, hogy az önkormányzatok többsége a 13 éves korosztályt célozta
meg.
Szipőcs Csaba képviselő elmondta, hogy évente akkor ez 4-5 leányt érint.
Egyed Péter képviselő azután érdeklődött, hogy az idősebb korosztály is kedvezményesen
kapja az oltóanyagot?
Szabó László elmondta, hogy amennyiben az önkormányzat kedvezményben részesül, akkor
Ők is kedvezményesen jutnak az oltó anyaghoz, de az elvárt létszámba nem számolhatók be.
Polgár László képviselő javasolta a tájékoztató kiadványt eljuttatni a szülőknek, és ezt
követően szülői értekezlet tartását.
Egyed Péter képviselő véleménye szerint ki kell dolgozni, hogy a többi korosztályt, hogy
keressük meg.
Szipőcs Csaba képviselő javasolta a védőnőt felkérni a tájékoztatásra.
Takács Lászlóné körjegyző felhívja a képviselők figyelmét, hogy amennyiben az
önkormányzat átvállalja az oltóanyag költségét az a működési hitelt növeli, a költségvetésben
nincs fedezet a kiadásra.
Polgár László képviselő véleménye szerint először nem kellene mondani, hogy az
önkormányzat mekkora összeggel járul hozzá az oltóanyaghoz.
Varga János képviselő azután érdeklődött, hogy említette Szentgotthárdot, ahol az
önkormányzat vállalta az oltás költségeit, ott mekkora arányban volt a megbetegedés előtte,
hány embert oltottak le országosan?
Szabó László gyógyszergyár képviselője elmondta, hogy nincs információja a
megbetegedésekről, gyógyulásokról, az országban kb. 1000 fő kérte az oltását, amely kevés.
Szipőcs Csaba képviselő szerint az a probléma, hogy magas az oltóanyag ára,
Magyarországon nem megszokott, hogy 100.000.-ft-ot kifizessenek oltóanyagra.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy áprilisban lesz együttes ülés az iskola
fenntartóival, ott döntenek, később visszatértnek az oltásra.
Képviselők egyetértettek a javaslattal.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy azért kérte a rendkívüli ülésen való
megjelentést, mivel dönteni kell szilárdhulladék ügyben. A beruházás az ISPA. program
keretében indult, először Herend mellé tervezték a lerakót, de azt megfellebbezték, így került
a lerakó Királyszentistvánra.
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Önerő biztosítása érdekében pályázatot kellett benyújtani, a 158 tagönkormányzat közül 73
jogosult támogatásra. I. lépés a Királyszentistváni lerakó elkészítése, II. ütem a régi lerakók
Tapolca, Pápa, lefedése, szelektív gyűjtőszigetek létesítése. A lerakó 2010-től üzemel, a
jelenlegi szolgáltatók létrehoznak egy konzorciumot, és együtt nyújtják be a pályázatukat a
közbeszerzési kiírásra. Akinek érvényes szerződése van, az 2012-től kapcsolódok be az új
rendszerbe, a szállítás már Királyszentistvánra történik. A szemetet 2012. után csak a lerakóra
lehet szállítani, a rendszer működtetéséhez kapupénzt kell fizetni, melynek nettó összege:
329.-ft/ürítés.
Polgár László képviselő azután érdeklődött, mivel a faluk nem egyforma távolságra vannak,
más díjat fizetnek-e?
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az önkormányzatok egyforma díjat
fizetnek, függetlenül a lerakótól való távolságtól, 3 település részesült kedvezménybe, a
larakó mellett lévő települések.
Ismertette a határozati javaslatot.
Varga János képviselő kérdezte, hogy 2012. után hogy lesz, mindenki egyforma díjat fizet?
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a szolgáltató a lakosokkal köt szerződést,
lehetőség lesz 60 literes kuka igénylésére is, de az ürítési díj nem csökken a 120 literes kuka
díjának felére. Ekkor felül lehet vizsgálni a kommunális adó mértékét.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket fogadják el a határozatot.
Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi:
15/2009./III.12./Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti
község Önkormányzatának Képviselő Testülete az Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási Rendszerre vonatkozóan a következő határozatot hozza:






Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket, azokat
helyi szabályozásában figyelembe veszi.
za a polgármestert, hogy az üzemeltetési elvekről készült
kiegészítését a Társulási Megállapodásnak az Önkormányzat képviseletében aláírja.
-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008(XI. 21.) ÉBRSZHK-TT számú
határozatával, meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladékgyűjtésére és
szállítására vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési eljárást.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi közszolgáltatói
szerződések lejártát követően, a Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás
keretében kiválasztott Közszolgáltatóval közszolgáltatói szerződést kössön.

Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a társulásnak.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2009. március 20.
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Hárshegyi József polgármester ismertette az EMFESZ. Kft. gázra vonatkozó árajánlatát
Fogyasztás arányában adják meg a kedvezményt, két katagória van a 20 m3/hó, valamint a
100 m3/hó, 2009. július 1-től a nagyobb fogyasztók, 2010-től pedig a kisebb fogyasztók is
köthetnek szerződést, szabadpiaci áron juthatnak a gázhoz. Az EMFESZ. tarifája 5 %
kedvezményt tartalmaz. Nem változik semmi, csak nem az EON. hanem az EMFESZ.
számláz.
Egyed Péter képviselő azután érdeklődött, hogy ha meghibásodás van, akkor ki jön ki?
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy továbbra is a MAGÁZ. dolgozói végzik el a
javításokat, fejlesztéskor a bekötéseket is Ők végzik.
Polgár László képviselő kérdezte, hogy a szerződés más pontja változik-e?
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy nem változik a szerződés egyéb pontja, egy
évre kötnénk szerződést 2009. július 1-től 2010. augusztus 1-ig. Az orvosi rendelőben 4000
m3, a művelődési házban pedig 3700 m3 az éves gázfogyasztás. Az intézményekkel együtt
kb. 15000 m3 gázt használunk fel. Önkormányzatnál a megtakarítás kb. 35.000.-ft/év.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a szolgáltató váltással kézfeltartással jelezze.
Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi:
16/2009./III.12./Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2009. július 1-től 2010. augusztus 1-ig szerződés köt a földgáz
szállítására az EMFESZ. Kft. Budapest, Szabadság tér 7. sz.
gázszolgáltatóval.
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
közüzemi szerződést mondja fel a régi szolgáltatónál az
E.ON.Ügyfélszolgálati Kft-nél, és kösse meg a szerződést az
EMFESZ. Kft-vel.
Felelős: Hárshegyi József
Polgármester
Határidő: 2009. március 31.

Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket , hogy korábban elkészült a
Veszprém Megye Atlasza, melyet terveznek ismét kiadni. Megküldték a településről szóló
adatokat, melyet pontosítottak, az atlasz 3 nyelven jelenik meg. 500-3000 fő lakosig a
támogatás mértéke 50.000.-ft, melynek
megfizetése után 8 db. ingyenes példányt
biztosítanak.
Polgár László képviselő elmondta, hogy a szöveg nem pontos, mivel az Eötvös kilátó nem a
Boncsos tető, hanem a Fekete hegy része.
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Csillag Csaba alpolgármester azután érdeklődött, hogy ha nem fizetünk akkor nem leszünk
bent az atlaszban?
Szipőcs Csaba képviselő azt kérdezte, mi a határideje a megjelentetésnek.
Hárshegyi József polgármester válaszában elmondta, hogy nem hiszi, hogy kihagynak
bennünket a kiadványból, az atlaszt márciusban kívánják megjelentetni.
Egyed Péter képviselő véleménye szerint, ha nem adunk pénzt akkor is megjelenik,
legfeljebb nem kapunk könyvet.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért az atlasz megjelenésének
támogatásával kézfeltartással jelezze.
Képviselőtestület 4 nem, 4 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi:
17/2009./III.12./Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzatának
Képviselőtestülete a NEPTUM. Magyarország Kft. Mór,
Széchenyi u.3.sz.kérelmét nem támogatja, Veszprém Megyei
Atlasz kiadásához, Monostorapáti község adatainak
megjelenéséhez anyagilag nem járul hozzá.
Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy erről kérelmezőt
értesítse.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2009. március 31.

Hárshegyi József polgármester ismertette Horváth József és felesége Zalahaláp, Vadvirág
u.1.sz. alatti lakosok kérelmét. 1997-ben lettek kijelölve a 951/6. hrsz-u ingatlan vevőjéül. Az
ingatlanra beépítési kötelezettséget, és elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetett be az
önkormányzat. Beépítési kötelezettségüket nem tudták teljesíteni, 3 alkalommal 2001-ben,
2003-ban és 2004-ben a képviselőtestület meghosszabbította a beépítésre vonatkozó
határidőt, de sajnos így sem teljesítették a szerződésben vállalt kötelezettségüket. Kérik a
képviselőtestületet, hogy járuljon hozzá a beépítési kötelezettség, elidegenítési tilalom
törléséhez. Vevők 1997-ben 120.-ft. /m2 összegért vásárolták meg a lakótelket, a vételár azért
volt ilyen alacsony, mivel az önkormányzat érdeke volt, hogy a telek beépítése megtörténjen.
Az önkormányzat szerződésszegés miatt 700.000.-ft. kártérítést állapít meg ingatlantulajdonosokkal szemben, melyet tudomásul vettek. Vállalják, hogy az összeget két részletben
április 27-ig. és május 27-ig kifizetik, ezt követően kerül sor a beépítési kötelezettség, és
elidegenítési tilalom törlésére.
Kérte a képviselőket, aki egyetért kérésük támogatásával kézfeltartással jelezze.
Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi:

18/2009./III.12./Ökt.sz.
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határozatot
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Horváth József és felesége Horváth Józsefné Zalahaláp, Vadvirág
u.1.sz. alatti lakosok kérelmét támogatja.
Monostorapáti 951/6. hrsz-u lakótelekre előírt beépítési
kötelezettséget, elidegenítési és terhelési tilalmat törli.
Szerződésszegés miatt ingatlantulajdonosok kártérítés címén
700.000.-ft-ot azaz Hétszázezer forintot kötelesek befizetni az
önkormányzat számlájára két részletben:
2009. április 27-ig 350.000.-ft-ot
2009. május 25-ig. 350.000.-ft-ot.
Vevők 1997.-ben fenti ingatlant 120.-ft/m2 összegért vásárolták
meg, a vételár azért volt ilyen alacsony, mert az önkormányzat
érdeke azt kívánta meg, hogy a lakótelek beépítésre kerüljön.
Beépítési kötelezettséget 3 alkalommal 2001-ben, 2003-ban, és
2004-ben meghosszabbították, beépítési kötelezettséget ez idő alatt
sem tudták teljesíteni.
Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy erről kérelmezőket
értesítse.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2009. március 31.

Hárshegyi József polgármester ismertette a Family Frost Kft.Budaőrs, Budapesti út 6264.sz. közterület-használati kérelmét. Heti 1 alkalommal, évi 50 alkalommal veszik igénybe
az önkormányzat közterületeit 4 m2 nagyságban. A közterület-foglalási rendelet alapján a
közterület-használati díj mértéke: 700.-ft., így összesen 35.000.-ft-ot- kell fizetniük az egész
évre.
Kérte a képviselőket aki egyetért a kérelemmel kézfeltartással jelezze.
Képviselőtestülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi:
19/2009./III.12./Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
közterületek használatának rendjéről szóló 8/2008./X.31./ rendelet
módosításáról szóló 2/2009.//II.15./önkormányzati rendet 4.§-.a
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alapján engedélyei, hogy a Family Frost Kft. Budaőrs, Budapesti út
62-64.az önkormányzat közterületeit igénybe vegye árusítás
céljából, heti 1 alkalommal, 2009. december 31-ig 50 alkalommal.
Képviselőtestület a bérleti díj mértékét a rendelet 10.§.3.sz.
melléklet alapján 700.-ft/nap összegben határozza meg, mely
összesen 35.000.-ft.
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a közterület
használati szerződés megkötésére, és a használati díj beszedésére.
Felelős: Hárshegyi József
Polgármester
Határidő: 2009. március 31.
Hárshegyi József polgármester ismertette Handler Ármin bólyi lakos kitűzőkre vonatkozó
ajánlatát. A kitűző többféle felirattal készül, költsége 4000.-ft-+ÁFA.
Kérte a képviselők véleményét megrendeljék-e?
Képviselőtestület egyhangúlag, 8 nem szavazattal meghozta az alábbi:
20/2009./III.12./Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Új
Historica Kiadó Bóly, Park u.13. sz.képviselőjének Handler Ármin
értékesítőnek az ajánlatát nem fogadja el, nem kívánja a
kitűzőket megrendelni.
Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy erről kérelmezőt
értesítse.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2009. március 31.

Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket a genetikailag manipulált
vetőmagok használatának megtiltásáról. Figyelmeztetni kell az embereket, hogy ne
használjanak ilyen terményt.
Polgár László képviselő elmondta, hogy nem lehet termelni génmanipulált vetőmagokat.
Hárshegyi József polgármester ismertette Komlóska és Pálháza települések
polgármestereinek megkeresését. Kérték a képviselőtestület csatlakozását a Nemzeti
Zarándoklat 2009. rendezvényhez. Kérte a képviselőket jelezzék egyetértésüket
kézfeltartással jelezzék.
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Képviselőtestület egyhangúlag, 8 nem szavazattal meghozta az alábbi:
21/2009./III.12./Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete
nem kíván csatlakozni a”Nemzeti Zarándoklat 2009.” című
rendezvényhez.
Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy erről, Komlóska
és Pálháza települések polgármestereit értesítse.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2009. március 31.

Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az idén nem kerül
megrendezésre a Művésztek Völgye rendezvénysorozat. Völgy polgármesterei arra az
elhatározásra jutottak, hogy jó lenne valami rendezvény 2009. július 23- és július 26. között.
Öcs és Pula külön rendezvényt szervez, Pulán akkor lesz a sváb nap. Kéri a képviselőket
nyilatkozzanak tárgyaljanak-e a szervezőkkel, hozzon-e programot a PECSA, jelentkezett a
Szegedi Művészeti Programiroda is. A rendezvénysort felmértük egy költségvetéssel: 8
millió forint bevétel kell /5 millió forintot a támogatóktól, 2,5 millió forintot a szponzoroktól
saját bevételként 500.000.-ft-tot számolunk/. A rendezvény neve kapolcsi javaslatra
„Völgytalálka”.
Egyed Péter képviselő azután érdeklődött, hogy mennyibe kerül ez az önkormányzatnak?
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy kb. 2-4 millió forintba.
Szipőcs Csaba képviselő véleménye szerint kell vele foglalkozni, szerződést addig úgy sem
köt senki amíg nem látja biztosítottnak az anyagi hátteret, a közterületeket is ki lehet adni,
abból is jöhet bevétel.
Hárshegyi József polgármester véleménye szerint április első hetében meg kell lenni a
programnak
Polgár László képviselő elmondta, hogy mindig hiányolta, hogy a falu nem mutatta meg
önmagát, színdarabbal vagy egyéb programmal.
Szálinger Péter képviselő elmondta, hogy működnek a civil szervezetek, játszócsoport is
adott már elő műsort községi rendezvényeken.
Varga János képviselő véleménye szerint fontos a programok száma, fajsúlya, ha
mindegyeik település maga kalózkodik akkor probléma lesz.
Hárshegyi József polgámester kérte a képviselőket, aki egyetért a rendezvény szervezésével
kézfeltartással jelezze.
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Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi:
22/2009./III.12./Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
csatlakozik
a
„Völgytalálka”
rendezvényhez, 2009. július 23-tól 2009. július 26-ig.
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert folytasson
tárgyalásokat
a
programokra
vonatkozólag,
az
önkormányzat anyagi támogatásáról később döntenek.
Felelős: Hárshegyi József
Polgármester
Határidő: 2009. július 23.

Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, akinek közérdekű bejelentése van tegye
meg.
Egyed Péter képviselő kérte az EON-t értesíteni, mivel ha egy kis szél van, akkor a Fenyves
és Kossuth utcában megszűnik a szolgáltatás, meg kell nézni a trafót.
Előhegyi utak állapota kifogásolható, a gödrökbe kellene vitetni egy kis murvát, a
vízelvezetőket pedig ki kell tisztítani, padkán folyik a víz. Kötelezni kell a gazdákat, hogy az
út szélét kaszálják a szőlőterületük mellett.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy beszél az EON-nal, az utakat murvázzák, a
vízelvezetőket kitisztíttatja.
Varga János képviselő elmondta, hogy kaotikus állapotok vannak a sportpályán.
Vízelvezetés érdekében 2000-ben ástak egy árkot, azt ki kellene tisztítani, nem folyik le a víz,
az épület alapja vízben áll, gépi tisztítás kellene.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy Illés Attila már kint dolgozik a pályán.
Polgár László képviselő elmondta, hogy kiásták az árkot és elszállították a földe, ahelyett,
hogy a pálya mellett elterítették volna.
Varga János képviselő elmondta, hogy földet nem szállítottak el. Elfogadták a 2009. évi
költségvetést, azt szeretné megtudni, hogy a sportegyesület mekkora összegű támogatásban
részesül, és mikor lesz átutalva a támogatás.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a szervezetek támogatása egy összegben lett
elfogadni, addig nem lehet utalni, amíg a képviselőtestület erről nem dönt. Előző évi
támogatási összeg szerepel a költségvetésben, melynek felét lehet átutalni 250.000.-ft-ot.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a támogatás utalásával
kézfeltartással jelezze.
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Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal meghozta az alábbi:
23/2009./III.12./Ökt.sz.

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Egervölgye Sportegyesület I. félévi
működéséhez 250.000.-ft-ot biztosít támogatás jogcímén.
Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatási
szerződés elkészítéséről, és az összeg utalásáról
gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlóné
Körjegyző
Határidő: 2009. március 31.

Egyed Péter képviselő elmondta, hogy az utak állapota nem megfelelő. Az iskola előtti
szakasz kritikus, meg kell oldani a gréderezést, nagy gödrök vannak, a vízelvezetést is meg
kell oldani. Azután érdeklődött mikor kerül sor az utak javítására.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy szerdán lesz megbeszélés a Swietelskyvel a
munkák ütemezéséről.
Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 20 óra 15 perckor bezárta.

k.m.f.t.
Hárshegyi József
Polgármester

Takács Lászlóné
Körjegyző

Polgár László
Jkv.hitelesítő

Szálinger Péter
jkv.hitelesítő

