
Önkormányzati Képviselő-testület   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: 11-19/2017.  

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 15-én 

/csütörtökön/ 18.35 órai kezdettel megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Polgármester Irodája 8296 

Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

 

Jelen vannak: 

 

Takács Péter polgármester  

Gulyás Erzsébet képviselő  

Molnár Andrea képviselő  

Soós Gyula képviselő  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

 Vigh Elemér  alpolgármester 

Széll Pál képviselő  

Varga János képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

Takács Lászlóné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Domonkos Istvánné  

 

Takács Péter Monostorapáti község polgármestere köszöntötte ülésen megjelenteket. A 

jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 4 tagja 

jelen van Tájékoztatta a képviselőket, hogy napi rend előtti szóbeli és írásbeli javaslat nem 

érkezett. Vélemény, hozzászólás hiányában ismertette a napirendi pontot és javasolta annak 

elfogadását. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a napirendi 

pontokkal.  

 

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyetértett és 

egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:  

 

N a p i r e n d e t :  

 

1. Monostorapáti község Önkormányzatának …./2017. (…) 

önkormányzati rendelete „A helyi adókról” szóló 10/2011. (XII.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előadó: Takács Péter polgármester  
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1. napirend: Monostorapáti község Önkormányzatának …./2017. (…) önkormányzati 

rendelete „A helyi adókról” szóló 10/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a napirendi pont, a Monostorapáti Önkormányzat 

helyi adókról szóló rendelet módosításának megtárgyalása, amelyet az építményadó tárgyak 

körének 2018. 01. 01-től a reklám hordozókkal történő kiegészítésére tekintettel kell 

módosítani, az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kérte a képviselőket tegyék fel 

javaslataikat, kérdéseiket. Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőtestület tagjait 

szíveskedjenek kézfeltartással jelezni, ha egyetértenek a rendelet módosítással. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen 

szavazattal, elfogadta és megalkotta az alábbi:  

 

15/2017. (XII.20.)önkormányzati rendeletet  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi adókról szóló 22/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

(A rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a részvételt és 18:42 órakor bezárta az ülést. 

 

 

K. m. f. 

 

 

Takács Péter Takács Lászlóné 

polgármester jegyző 

 

 


