
Önkormányzati Képviselő-testület   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/5-3/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 4-én (hétfőn) 

8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli , nyilvános üléséről. 

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

Takács Péter polgármester 

Vigh Elemér alpolgármester 

Molnár Andrea képviselő 

Soós Gyula képviselő 

Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

Gulyás Erzsébet képviselő 

                 Széll Pál képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

Takács Lászlóné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:      Takács Lászlóné  

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait a rendkívüli  nyilvános 

ülésén. Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés 

határozatképes. Kérte a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

N a p i r e n d e t : 1./ Vegyes, aktuális ügyek. 

 

                                 a.)Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti  

                                     Szolgálat által biztosított alapellátások térítési díjának  jóváhagyása  

            b.)Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének   támogatási  

                                      kérelme 

            c.)Egervölgye Sportegyesület  támogatási kérelme  

 

                                      Előadó: Takács Péter polgármester 
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      a.)Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti  

          Szolgálat által biztosított alapellátások térítési díjának  jóváhagyása  

 

Takács Péter  polgármester elmondta, hogy a térítési díjakra vonatkozó előterjesztést, és 

határozati javaslatot a képviselők megkapták.  

 

Kérte a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék 

meg. Kérdés, hozzászólás nem volt.  

Kérte a határozat tervezet elfogadását.  

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan 5 igen szavazattal 

meghozták az alábbi:  

 

15/2019. (III.4 .) Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tapolca 

Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint 

nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenntartott Balaton – felvidéki 

Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított 

szociális és gyermekjóléti alapellátások előterjesztésben javasolt térítési 

díjakat elfogadja 

 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás 

elnökét   a határozat megküldésével értesítse. 

 

Felelős: Takács Péter  polgármester  

Határidő: 2019. március 10. 

 

b.)Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének   támogatási  kérelme 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Mozgássérültek Veszprém 

Megyei Egyesülete,  70.000.- Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be. A költségvetésbe 

50.000.-ft-ot terveztek, de véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy magasabb összeget 

határozzanak meg.  Civil szervezetek vezetőivel történt egyeztetéskor is felvetették, hogy több 

év óta nem emelkedett a támogatás összege. Kérte a képviselők véleményét hozzászólását. 

 

Vigh Elemér alpolgármester kérdezte, hogy nem kell ehhez a költségvetési rendeletet 

módosítani? 

 

Takács Péter polgármester  elmondta, hogy következő költségvetési rendelet módosításnál 

átvezetik a többletkiadást. Kérte a képviselőket aki egyetért a 70.000.-ft. összegű támogatással 

kézfeltartással jelezze.  

  

Monostorapáti község önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  
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16/2019.(III.4.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról 

szóló 3/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a 

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete /8200 Veszprém, Budapest 

u. 16./ egyszeri 70.000 Ft- forint összeggel támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület 

bankszámlája javára. 

 

A támogatás célja: Az egyesület tapolcai csoportja rendezvényeinek 

támogatásához való hozzájárulás. 

 

A felhasználás határideje: 2019. november 30.  

Az Egyesület a támogatásról 2019. december 31-ig köteles elszámolni. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület 

döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami 

terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen 

fenti összeg kifizetéséről. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak 

elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.  

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

              Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2019. december 31. 

 

c.)Egervölgye Sportegyesület  támogatási kérelme  

 

Takács Péter polgármester előterjesztette az Egervölgye Sportegyesület támogatási kérelmét. 

Elmondta, hogy a  támogatás szerepel  a 2019. évi költségvetésben 500.000.- Ft. összeggel. 

Hozzászólás, javaslat hiányában szavazásra kérte fel a képviselőket. 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az 

alábbi: 

 

17/2019.(III.4.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról 

szóló 3/2014. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján 

az „Egervölgye” Sportegyesületet /8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123./ 

egyszeri 500.000 Ft- forint összeggel támogatja. A támogatás kifizetése egy 

összegben utalással történik az Egyesület bankszámlája javára. 
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A támogatás célja: Az Egyesület működési, versenyeztetési költségeihez való 

hozzájárulás. 

A felhasználás határideje: 2019. november 30. Az Egyesület a támogatásról 

2019. december 31-ig köteles elszámolni. 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület 

döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami 

terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen 

fenti összeg kifizetéséről.  

Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak 

elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.  

 

Felelős: Takács Péter polgármester  

              Takács Lászlóné jegyző  

 

Határidő: 2019. december 31. 

 

Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket a Magyar Falu Programról. 51 

településre 745 millió forint áll rendelkezésre. Pályázni lehet óvoda, bölcsőde fejlesztésre, 

orvosi rendelő, hivatal épületének felújítására, belterületi utak,  járdák felújítására, 

eszközfejlesztésre közterületek karbantartása céljából. Minden célterületre  lesz egy összeg, 

amit nem lehet átcsoportosítani. Az  önkormányzat 5 célterületet jelölhet meg  fontossági 

sorrendben. A pályázat elindult az egyházi közösségi terek fejlesztésének támogatásával.    

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és  a rendkívüli 

nyilvános ülést 8,15 órakor bezárta. 

 

                                                                  k.m.f. 

 

              Takács Péter       Takács Lászlóné 

   polgármester             jegyző  

  


