
Önkormányzati Képviselő-testület 

         8296 Monostorapáti 

Száma: 1401-16/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 31-én 

/kedden/ 18.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

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

 

Jelen vannak:   Takács Péter    polgármester 

   Molnár Andrea  képviselő 

   Soós Gyula   képviselő 

   Széll Pál   képviselő 

   Varga János   képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

   Vigh Elemér   alpolgármester 

   Gulyás Erzsébet   képviselő 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

    Takács Lászlóné  jegyző 

    Soós Gyula   Nagycsaládos Egy. vezetője 

    Varga János    Sportegyesület vezetője 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Török Józsefné    

 

Takács Péter polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés  határozatképes, hisz a 

7 képviselőből 5 fő jelen van, így azt megnyitotta. 

A rendkívüli testületei ülésen napirendi pontként vegyes ügyek keretében javasolta megtárgyalni a 

szolgálati lakásban az előző bérlő által felhalmozott közüzemi számlatartozás kiegyenlítését, 

vízelvezető árkok elkészítésére tett árajánlatokat és a jelenleg még elbírálás alatt lévő pályázatok 

elbírálásához szükséges dokumentumok beszerzésével kapcsolatos tennivalókat. 

 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi:  

 

N A P I R E N D E T:    1./ Vegyes, aktuális ügyek: 
  

          a) Monostorapáti Óvoda utca 3. szám alatti lakás közüzemi  

tartozás kiegyenlítése 

b) Elbírálás alatt lévő pályázatokhoz szükséges 

dokumentációk beszerzése 

c) Vízelvezető árkok elkészítése 

 

          Előadó: Takács Péter 

             polgármester 
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A napirend tárgyalása 

 

  

a) Monostorapáti Óvoda utca 3. szám alatti lakás közüzemi tartozás kiegyenlítése 
 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Óvoda utca 3. szám alatti önkormányzati lakás 

korábbi bérlője, Csonka Istvánné 286.228.- Ft víz- és csatornadíj tartozást hagyott hátra amikor 

elköltözött. A lakcímnyilvántartásban szereplő címéről „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel 

visszaérkeznek a neki küldött felszólító levelek. 

Mivel rövid időn belül új bérlő fog költözni a lakásba a számla címzettjének módosítását a 

Bakonykarszt Zrt a tartozás kiegyenlítéséig nem vezeti át. 

A volt bérlő elleni polgári per indítása mellett javasolta a tartozás önkormányzati kiegyenlítését, 

hogy a bérlőváltozás miatti adminisztráció lebonyolítható legyen. 

 

A képviselő-testület tagjai  a javaslattal egyetértettek és  5 igen szavazattal meghozták az alábbi:  

91/2015. /VIII.31./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t: 
 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-                       

testülete a Monostorapáti Óvoda utca 3. szám alatti 

lakás Bakonykarszt Zrt-nél 00128234/071566 számú 

fogyasztóazonosítón nyilvántartott 

286.228.- Ft azaz Kettőszáznyolcvanhatezer-

kettőszázhuszonnyolc forint összegű 

- a volt bérlő, Csonka Istvánné által felhalmozott – 

közüzemi tartozást a 2015. évi költségvetése terhére 

kiegyenlíti. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy az összeg utalásáról 

gondoskodjon. 

 Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

 Határidő. 2015. szeptember 10. 

 

 

 

 

b) Elbírálás alatt lévő pályázatokhoz szükséges dokumentációk beszerzése 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy  a Napköziotthonos Óvoda eszközbővítésére és a 

napközis étkező helyiség bővítésére valamint az Orvosi Rendelő felújítására benyújtott pályázatok 

az első döntési periódusban nem nyertek támogatást, de még várhatóan újabb forduló is lesz, ezért a 

szükséges további dokumentációkat  szeptember 30-ig  pótolni kell.  

Reményét fejezte ki, hogy ezekre a nagyon fontos feladatokra sikerül anyagi fedezethez jutni.  

A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat beleegyezőleg tudomásul vették. 
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c) Vízelvezető árkok elkészítése 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Zrínyi-Kossuth utca; a Dózsa-Óvoda utca és az Árpád 

utca vízelvezetésének megoldására két árajánlat érkezett: az egyik 3.300 e Ft, a másik 3.866 e Ft, 

amiket elég magasnak talál.  

Véleménye szerint a Zrínyi és a Kossuth utca vízelvezetésének a megoldása a legsürgősebb, de 

nagyon fontos a Dózsa és az Óvoda utcai is, az Árpád utca – mivel ott lényegesen kevesebb embert 

érint és a forgalom is lényegesen kisebb – még későbbre halasztható. 

 

Varga János képviselő egyetért a polgármester véleményével. Javasolta, hogy a szükséges bontási 

munkákat az önkormányzatnál foglalkoztatott munkásokkal végezzék el, ennek figyelembevételével 

kérjenek új árajánlatokat – egyelőre az Árpád utca nélkül. 

 

A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat beleegyezőleg jóváhagyták. 

 

Takács Péter   polgármester - mivel több észrevétel, bejelentés nem volt  megköszönte a részvételt 

és az ülést 18.45 órakor bezárta.  

 

Kmf.  

 

 Takács Péter       Takács Lászlóné 

            polgármester              jegyző 

 


