
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

 

 

Száma: 113-2/2010. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15-

én /hétfőn/  17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti  Körjegyzőség hivatali helyisége 

. 

Jelen vannak:   Hárshegyi József  polgármester 

   Csillag Csaba   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

    Szálinger Péter  képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő 

    Varga János   képviselő 

     

    Távolmaradását előzetesen nem jelentette be: 

 

   Polgár László   képviselő 

     

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Kiss János   Ifjúsági szerv.vez. 

    Krunikkerné Török Andrea    költségv. főelőadó 

    Vind József                          lakosság részéről  18.00 órától 

        

Jegyzőkönyv hitelesítők: Egyed Péter              képviselő 

   Szálinger Péter  képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné    főelőadó 

 

 

Hárshegyi József   polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, hisz a 8 fő képviselőből 7 fő jelen van, így azt megnyitotta.  

 

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők Egyed Péter és Szálinger 

Péter képviselők lesznek.  

  

Ismertette a napirendet,  kérte, hogy azt egyetértés esetén fogadják el.  

 

Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, a napirendet egyhangúlag 7 igen 

szavazattal,  határozathozatal nélkül elfogadták. 
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N a p i r e n d :      1./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2010. 

/II.20./ rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 

elfogadásáról szóló többszörösen módosított 3/2009. /II. 15./ 

rendelet módosításáról.  

 

                                             Előadó:   Hárshegyi József 

       polgármester 

 

                                       2./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2/2010. /II. 20./ rendelete az önkormányzat 2010. évi 

költségvetésének elfogadásáról.  

  

 Előadó:   Hárshegyi József 

 Polgármester 

 

                                       3./  Beszámoló az Egervölgye Sportegyesület munkájáról. 

 

 Előadó:   Szipőcs Csaba Sportegyesület elnöke 

                                                               

 4./   Beszámoló az „Extázis” Ifjúsági Szervezet tevékenységéről.  

 

  Előadó:   Kiss János  Ifjúsági szervezet vezetője 

 

 5./    Közfoglalkoztatási Terv elfogadása.  

  

  Előadó:   Hárshegyi József 

   polgármester  

 

                                        6./  Vegyes, aktuális ügyek. 

 

                                               Előadó:   Hárshegyi  József 

 polgármester 

 

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetési 

rendeletének módosításáról szóló előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az 

előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy milyen bevételek és kiadások miatt vált 

szükségessé a rendelet módosítása.  

 

Kérte a  képviselőket, amennyiben a módosítással kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, 

tegyék meg.  

  

Képviselők részéről hozzászólás nem volt, Hárshegyi József polgármester javasolta a rendelet 

megalkotását.  

 

Képviselő-testület a  javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta az 

alábbi:  
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1/2010. /II. 20./ Ör.     r e n d e l e t e t 

 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 

elfogadásáról szóló  többször módosított 3/2009. 

/II. 15./ Ör. módosításáról.  

 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

2. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a 2010. évi költségvetésre vonatkozó írásos 

előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az elmúlt napokban megtárgyalásra, illetve 

elfogadásra kerültek az intézmények költségvetései. Az önkormányzat  tervezett költségvetése 

17 millió forintos hitelfelvétellel számol, ami takarékos gazdálkodással csökkenthető. Eddig 

minden évben sikerült ÖNHIKI-s támogatással pótolni a hiányt, remélhetőleg ez az idei évben 

is meg lesz. Az erre vonatkozó pályázatot a zárszámadás után lehet benyújtani.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket a tervezettel kapcsolatban.  

 

Egyed Péter  képviselő szerint a koncepció tárgyalásakor részletesen megbeszélték a 

kiadások és bevételek alakulását, további csökkentésre nincs lehetőség.  

 

Hárshegyi József   elmondta, hogy a koncepcióhoz viszonyítva annyi változás történt, hogy 

az iskola felújítására kapott pályázati pénzből 1 millió forintot vissza kell fizetni, mivel a 

felújításra fordított önrész kevesebb lett. Az Arany János program keretében tanuló gyerekek 

támogatására a koncepcióban tervezett 600 ezer forinttal szemben 500 ezer forintot 

terveztünk, melyet differenciáltan, a rászorultságot figyelembe véve osztanak ki a tanulók 

között.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket amennyiben a rendelet-tervezettel 

egyetértenek kézfeltartással jelezzék.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal, minősített többséggel, megalkotta az 

alábbi:  

 

2/2010. /II. 20./ Ör.     r e n d e l e t e t 

 

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

elfogadásáról.  

 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

 

3. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester felkérte Szipőcs Csabát a Sportegyesület elnökét tájékoztassa 

a képviselőket az egyesület 2009. évi tevékenységéről.    

 

Szipőcs Csaba   elmondta, hogy a Sportegyesület az elmúlt évben egy labdarugó szakosztályt 

működtetett, melyben keretében 4 utánpótláskorú csapat, 1 tartalék csapat, valamint  1 felnőtt 
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csapat vett részt a bajnokságokban. A csapatokban több fiatal játékost igazoltak le, több 

vidéki fiatalt is, akiknek az utazási költségét megtérítik - ami természetesen kihat az 

eredményekre is, de hosszú távon mindenképpen hasznosnak tartja.  A személyi feltételek jók, 

új edző segíti munkájukat. Az egyesület működési feltételei az elmúlt évben biztosítottak 

voltak, a kiadások nagy részét Önkormányzati támogatásból fedezték, ennek felhasználásáról 

részletesen elszámoltak. Saját bevételük jegyeladásból, szponzori felajánlásokból volt. 

Megköszönte az Önkormányzat támogatását, kérte, hogy az idei évben is támogassák az 

egyesületet.  

 

Szálinger Péter   képviselő elmondta, hogy tapasztalata alapján a vidékről járók utazása nem 

lett támogatva.  

 

Szipőcs Csaba  elmondta, valóban csak ritka esetben fordult elő, hogy fizettek az utazásért, 

hisz a  mérkőzésre utazást legtöbb esetben összekötötték a rokonlátogatással, így nem kellett 

fizetni. 

 

Varga János   elmondta, a kifizetett összeg nagysága szinte észrevétlen az egyesület kiadásai 

között, tudomása szerint egyetlen hétvégi utazás került kifizetésre.  

 

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a tájékoztatást és a hozzászólásokat. Javasolta 

a beszámoló elfogadását.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

7/2010. /II. 15./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Beszámoló a Sportegyesület 

2009. évi munkájáról” szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/ 

 

 

4. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester felkérte Kiss Jánost az Ifjúsági Szervezet vezetőjét 

tájékoztassa a képviselőket a szervezet 2009. évi tevékenységéről.   

 

Kiss János  az Ifjúsági Szervezet vezetője részletesen tájékoztatta a képviselőket a szervezet 

2009. évben megtartott rendezvényeiről, programokról, gazdálkodásukról.  Elmondta, hogy az 

elmúlt évben  pályázatot nem tudtak benyújtani, mivel az előző évi pályázati elszámolásukkal 

még mindig gond van, ez sajnos anyagilag problémát okozott munkájukban.   Kérte a 

képviselőket amennyiben észrevételük, kérdésük van, tegyék meg. 

 

Hárshegyi József   elmondta, hogy az előző évek beszámolóiban mindig szerepelt a Széles-

forrás karbantartása, erről most nem hallottak. Volt –e az idén ilyen túra a fiataloknak.  
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Kiss János   elmondta, hogy több alkalommal szerveztek túrát a környéken, melyen részt 

vettek a környék fiataljai, illetve a partner nagycsaládos szervezetek tagjait is meghívták egy 

közös túrára.  

 

Hárshegyi József polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a beszámoló 

elfogadását.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi: 

 

8/2010. /II. 15./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Beszámoló az „Extázis” 

Ifjúsági Szervezet  2010. évi munkájáról” szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezik/ 

 

5. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 37/A. §. (1) bek. alapján a közcélú 

munka tervszerű megszervezése érdekében éves közfoglalkoztatási tervet kell készíteni. A 

tervet előzetesen véleményezte a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, reálisnak 

tartotta, jóváhagyásra javasolta, valamint a  Monostorapáti Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

is javasolta elfogadni.  

A törvény alapján azokat a munkanélkülieket kell a közfoglalkoztatásba bevonni, akik 

rendelkezésre állási támogatásra jogosultak. A közfoglalkoztatás időtartalma 90 nap, legalább 

napi 6 óra, 55 év feletti nem kötelezhető munkára. Jelenleg 52 fő a nyilvántartott álláskereső, 

a közfoglalkoztatási tervben 16 fő alkalmazásával számolnak,  bérük  10 %-át  az 

önkormányzatnak kell biztosítani.  

Javasolta jóváhagyni a közfoglalkoztatási tervet.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

9/2010. /II. 15./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 37/A. 

§. (1) bek. alapján elkészített Közfoglalkoztatási 

Tervet elfogadja.  

 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

Közfoglalkoztatási Tervet küldje meg a Magyar 

Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 

Igazgatósága  /Veszprém, Budapest u. 4./ részére. 
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Felelős:    Takács Lászlóné 

       körjegyző 

 

Határidő:  2010. február 16.  

 

6. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester  ismertette balatonfüredi Andó Kft. közterület használatra 

vonatkozó kérelmét.  A tavalyi évhez hasonlóan heti egy alkalommal gépjárműről történő 

mozgóbolti árusítás keretében szódát és gázpalackot árusítanak a községben.  Kérelmükben 

jelezték, hogy január hónapban egy hétig szüneteltetik tevékenységüket, a díj 

megállapításakor ezt kérik figyelembe venni.  

A várható szállítási napok  /51 alkalom/ alapján a helyi rendeletben  foglalt  700,-Ft-os 

díjtétellel  számolva, javasolta a közterület használati engedély megadását 35.700,-Ft 

használati díj megfizetésével.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

10/2010. /II. 15./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata  

Képviselő-testülete a közterületek használatának 

rendjéről szóló
 

2/2009. /II.5./ önkormányzati 

rendelettel módosított 8/2008. /X. 31./ 

önkormányzati rendelet 4. §-a alapján 

engedélyezi, hogy Andó Kft. 8230 Balatonfüred, 

Köztársaság u. 2/C. szám alatti jogi személy az 

önkormányzat közterületeit igénybe vegye 

árusítás céljából heti egy alkalommal, 2010. 

január 4-től 2010. december 31-ig 51 napra.  

 

Képviselő-testület a bérleti díj mértékét a rendelet 

10. §. 3. sz. melléklet alapján 700,-Ft/nap 

összegben határozza meg, mely összesen 35.700,-

Ft 2010. évre.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a közterület használati szerződés megkötésére, és 

a használati díj beszedésére.  

 

Felelős:    Hárshegyi József 

 polgármester 

 

Határidő:  2010. február 28.  

 

 

Hárshegyi József   polgármester  ismertette a budaörsi székhelyű Family Frost Kft.  

közterület használatra vonatkozó kérelmét.  A tavalyi évhez hasonlóan  Ők is heti egy 

alkalommal - gépjárműről történő mozgóbolti árusítás keretében -  árusítanak  jégkrémet, 
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mélyhűtött termékeket a községben.  A várható szállítási napok  /50 alkalom/ alapján a helyi 

rendeletben  foglalt  700,-Ft-os díjtétellel  számolva, javasolta a közterület használati 

engedély megadását 35.000,-Ft használati díj megfizetésével.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

 

11/2010. /II. 15./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata  

Képviselő-testülete a közterületek használatának 

rendjéről szóló
 

2/2009. /II.5./ önkormányzati 

rendelettel módosított 8/2008. /X. 31./ 

önkormányzati rendelet 4. §-a alapján 

engedélyezi, hogy a Family Frost Kft. 2040 

Budaörs, Budapesti út 62-64. szám alatti jogi 

személy az önkormányzat közterületeit igénybe 

vegye árusítás céljából heti egy alkalommal, 

2010. január 10-től 2010. december 31-ig 50 

napra.  

 

Képviselő-testület a bérleti díj mértékét a rendelet 

10. §. 3. sz. melléklet alapján 700,-Ft/nap 

összegben határozza meg, mely összesen 35.000,-

Ft 2010. évre.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a közterület használati szerződés megkötésére, és 

a használati díj beszedésére.  

 

Felelős:    Hárshegyi József 

 polgármester 

 

Határidő:  2010. február 28.  

 

 

Egyed Péter  képviselő szerint a Family Frost Kft. hetente két alkalommal árusított tavaly, 

oda kell figyelni arra, hogy az idei évben hányszor jönnek. Volt egy Algida nevezetű cég is, 

akik  szintén jégkrémet árusítottak,  valamint egy másik gázpalackot árusító autó is járta a 

falut. Ők fizettek –e közterület használati díjat.  

 

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy  az Algida nem kért engedélyt az árusításra, 

többször is próbálta megkeresni a céget, de nem sikerült megtalálni. Másik gázpalackot 

árusító autóról nem tud, majd megnézik. 

  

Hárshegyi József   polgármester  ismertette Somlai Szabolcs egyéni vállalkozó  közterület 

használatra vonatkozó kérelmét.  Nevezett  heti 5 alkalommal - gépjárműről történő 

mozgóbolti árusítás keretében -  árusít pékárut a községben.   
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A várható szállítási napok  /260 alkalom/ alapján a helyi rendeletben  foglalt  700,-Ft-os 

díjtétellel  számolva, javasolta a közterület használati engedély megadását 182.000,-Ft 

használati díj megfizetésével, amit  kérelmére havi 15.167,-Ft összegben kell megfizetnie.   

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

 

12/2010. /II. 15./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a közterületek használatának 

rendjéről szóló
 

2/2009. /II.5./ önkormányzati 

rendelettel módosított 8/2008. /X. 31./ 

önkormányzati rendelet 4. §-a alapján 

engedélyezi, hogy Somlai Szabolcs 8451 Ajka, 

Padragi út 246. szám alatti egyéni vállalkozó az 

önkormányzat közterületeit igény be vegye 

árusítás céljából heti 5 alkalommal, 2010. január 

4-től 2010.  december 31-ig 260 napra.  

 

Képviselő-testület a bérleti díj mértékét a rendelet 

10. §. 3. sz. melléklet alapján 700,-Ft/nap 

összegben határozza meg, mely összesen 

182.000,-Ft 2010. évre. A bérleti díjat havi 

15.167,-Ft összegben köteles megfizetni.   

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

a közterület használati szerződés megkötésére, és 

a használati díj beszedésére.  

 

Felelős:    Hárshegyi József 

 polgármester 

 

Határidő:  2010.  február 28.  

 

  

Hárshegyi József   polgármester ismertette Polgár László és tulajdonostársai  kérelmét, 

melyben a faluközpontban épülő épületük homlokzatán szeretnének változtatni a mellékelt 

homlokzati rajzon bejelölt módosítás szerint. Váradi Mária háza felé néző oldalon egy 

kétszárnyú raktárajtót szeretnének beépíteni áru rakodás céljából.   

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket. 

 

Csillag Csaba   alpolgármester megkérdezte az ajtó saját területre vagy önkormányzati 

területre fog nyílni. Amennyiben önkormányzati területre nyílik, azt úgy építse be, hogy a 

közlekedést ne akadályozza, a bejárat és az út közötti részt pedig burkolja le az ajtó nyílás 

szélességével megegyezően.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy a kért módosítás szerint önkormányzati 

területre nyílik.  
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Kiss János   szerint a faluközpont kialakításakor arról volt szó, hogy minden üzlet a belső 

udvarra kell, hogy nyíljon, Polgár László esetében ez nem így van, hogy lehetett ettől eltérni.  

 

Takács Lászlóné   elmondta, valóban a központ kialakításakor erről volt szó, de az építési 

hatóság engedélyezte számára, hogy az Iskola utca felől legyen a bejárata.  

 

Hárshegyi József    polgármester javasolta a képviselőknek  támogassák a kérelmet, a  

homlokzat módosításhoz járuljanak hozzá azzal a kikötéssel, hogy a módosítás 

funkcióváltozást nem érinthet, a beépített ajtó nyitott állapotban a közlekedést ne 

akadályozza, a bejárat és az út közötti területet az ajtónyílás szélességével megegyezően 

térkővel burkolják le.  

Kérte a képviselőket aki a javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

13/2010. /II. 15./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Polgár László 8296 

Monostorapáti, Dózsa u. 21/2. ,  Gölöncsér 

Istvánné 8296 Monostorapáti, Dózsa u. 23., 

Polgár András 8296 Monostorapáti, Dózsa u. 23., 

és Polgár Katalin 8500 Pápa, Hódoska u. 15. 

szám alatti lakosok kérelmét támogatja.  

 

Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 

nevezettek tulajdonát képező Monostorapáti 

402/13. hrsz. alatt épülő piacépület Északi 

homlokzatán kétszárnyú raktárajtót helyezzenek 

el az alábbi kikötésekkel:  

- A módosítás nem változtathatja meg az épület 

eredeti funkcióját, 

-  az ajtók nyitott állapotban a közlekedést nem 

akadályozhatják, 

- a bejárat és út közötti területet az ajtónyílás 

szélességével megegyezően térkővel 

burkolják le.  

        

Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

döntésről az érintetteket tájékoztassa.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

        körjegyző 

 

Határidő:   2010. március 15.  

 

 

Hárshegyi József   polgármester ismertette a Magyarországi Cigányok Független 

Érdekvédelmi Szövetség Elnökének levelét, melyben tájékoztatást adott foglalkoztatási 
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programjukról. Programjuk az elmúlt évben sikeresnek bizonyult, ezért munkájukat az idei 

évben is folytatni szeretnék. Ehhez kérik az önkormányzat segítségét, támogatását, hisz csak 

az önkormányzatnak van lehetősége arra, hogy közfoglalkoztatás keretében biztosítsák a 

program folytatását. A Munkaügyi Központok által nyújtott 95 -%-os támogatáshoz az  5 %-

os önrészt az önkormányzatnak kell biztosítani. Jelenleg községünkben 1 fő minimálbéren 

foglalkoztatott munkavállaló van Kiss János személyében. Kérik a továbbfoglalkoztatáshoz az 

önkormányzat támogatását, valamint ha lehetőség van rá  további egy fő foglalkoztatását 

2010. május 10-től. Ez az idei évre 2 fő minimálbérrel 4722,-Ft/hó/fő kiadást jelentene.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.  

 

Kiss János   elmondta, hogy ez egy integrációs program, melynek keretében 43 fő roma 

származású fiatalt képeztek ki, akiket az elmúlt év júniusától foglalkoztattak, megbízásuk 

április 30-ig szól.  

 

Egyed Péter   képviselő megkérdezte milyen tevékenységet végeznek.   

 

Kiss János  elmondta,  látogatják a családokat, de fő tevékenységként eddigi kulturális 

munkáját végezte a civil szervezetekben. Véleménye szerint egy év alatt nem sok minden 

lehet megmutatni, eredmények eléréséhez hosszabb idő szükséges. Monostorapátiban a romák 

száma a lakossághoz viszonyítva kb. 10 %, ennek 40 %-a vegyes házasságban él, a 

fennmaradó 60 %-kal vannak problémák. Általában a szociális munkások látják el a 

családgondozást, nekik erre nincs jogkörük.  

 

Szipőcs Csaba  megkérdezte, csak Monostorapáti tartozik hozzá, vagy a szomszéd 

települések is alkalmaznak valakit.   

 

Kiss János   elmondta, hogy nem csak Monostorapátin kell munkát végeznie, útiköltség 

térítést nem kap, csak a minimálbért fizetik. Jelenleg ez a főállása.  

 

Hárshegyi  József    polgármester javasolta, hogy továbbra is egy fő foglalkoztatását 

támogassák a közfoglalkoztatás keretén belül, ehhez biztosítsák az 5 %-os önrészt.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi: 

 

14/2010. /II. 15./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Magyarországi Cigányok 

Független Érdekvédelmi Szövetsége  

foglalkoztatási programját támogatja.  

 

Képviselő-testület 2010. május 10-től 2010. 

december 31-ig  1 fő minimálbérű munkavállaló 

közfoglalkoztatását vállalja, az ehhez szükséges 5 

%-os önrészt 2010. évi költségvetésében 

biztosítja.  

 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

döntésről a Magyarországi Cigányok Független 
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Érdekvédelmi Szövetségének elnökét 

tájékoztassa.  

 

Felelős:   Takács Lászlóné 

                körjegyző 

 

Határidő:   2010. március 15.  

 

Hárshegyi József  polgármester tájékoztatta a képviselőket a szennyvíz beruházáshoz 

kapcsolódó amortizációs díjjal kapcsolatos tárgyalásokról. Ismertette a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium Pál Béla országgyűlési képviselőnek írt levelét, melyben  leírták, hogy 

nem tartják indokoltnak a KvVM rendelet amortizációs küszöb emelésére vonatkozó 

módosítását, mivel a projektben résztvevő önkormányzatoknak a CBA számítás alapján 

tisztában kellett lenniük azzal, hogy a projekt megvalósulása után milyen díjtételekre 

számíthatnak. Szükségesnek tartják azonban a beruházásban részt vevő önkormányzatok 

közötti mielőbbi megállapodás, annak érdekében, hogy a fenntarthatósági követelményeknek 

meg tudjanak felelni.  

 

Vind József   elmondta, hogy a kabinetfőnöktől Ő is kapott egy levelet, mely szerint a 

társulás tagjainak kell megoldaniuk a problémát.  

 

Hárshegyi József   polgármester mivel több hozzászólás nem volt,  megköszönte a 

képviselők részvételét, az ülést 18.30 órakor bezárta.  

 

kmf. 

 

 

 

Hárshegyi József     Takács Lászlóné 

  polgármester          körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

 Egyed Péter      Szálinger Péter 

  képviselő         képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


