Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Szám: M/14-18/2019.
Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 11-én
/szerdán/ 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Jelen vannak:
Takács Péter
Bati Istvánné
Pócza Balázs
Szipőcs Nikolett
Törökné Giczi Anikó
Varga János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen jelezte:
Vigh Elemér

alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné

jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Takács Lászlóné

jegyző

Takács Péter polgármester köszöntötte a jegyzőt, a képviselőket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van.
Ismertette a napirendi pontokat, javasolta a napirendi pontokat kiegészíteni a DIGI
mobilhálózat fejlesztésről szóló tájékoztatóval. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék,
ha egyetértenek a módosított napirendi pontokkal.
Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal
határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:
N a p i r e n d e t : : 1.) Vegyes, aktuális ügyek
a.)Extázis Ifjúsági Szervezet támogatási kérelmének elbírálása
b.)Testvér-települési programok és együttműködések támogatására
pályázat benyújtása
c.) DIGI mobilhálózat fejlesztésről tájékoztató
Előadó: Takács Péter Polgármester
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Napirend:
a.)Extázis Ifjúsági Szervezet támogatási kérelmének elbírálása
Takács Péter polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Extázis Ifjúsági Egyesület
működési kiadásainak támogatására kérelmet nyújtott be, melyhez kérte a képviselők
hozzászólását. Költségvetésbe beépítésre került a támogatás összege. Kérte a képviselőket
kézfeltartással jelezzék, ha egyet értenek 50.000.- Ft-os támogatási összeggel
Képviselő-testület egyhangúlag 6
meghozta az alábbi:

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

78/2019. (XII.11.) Ökt. Számú

határozatot

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 „Extázis” Ifjúsági Szervezet /8296
Monostorapáti, Petőfi u. 12./ egyszeri 50.000 Ft- forint összeggel
támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a szervezet
bankszámlája javára.
A támogatás célja: az Egyesület működési kiadásaihoz való hozzájárulás.
A felhasználás határideje: 2019. december 31. Az Egyesület a támogatásról
2019. december 31-ig köteles elszámolni.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról értesítse és a Képviselőtestület 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 Képviselőtestületnek.
Felelős:

Takács Péter polgármester
Takács Lászlóné jegyző

Határidő:

2019. december 31.
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b.)Testvér-települési programok és együttműködések támogatására pályázat benyújtása
Takács Péter polgármester elmondta, 2017-ben már kezdeményezték testvértelepülési
kapcsolat kiépítésére pályázat benyújtását. Monostorapátinak a Romániai Szucsággal van
kapcsolata, de nehéz volt a szándéknyilatkozatot beszerezni. A pályázat 100 %-os
finanszírozású, elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 500.000 Ft,
maximum 2.000.000 Ft. Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását.
Szipőcs Nikolett képviselő kérdezte, hogy az önkormányzatnak más településsel is van
testvérteleépülési kapcsolata?
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az Ausztriai Kraustettennel, valamint a
Németországi Dettingennel van testvértelepülési kapcsolata. Jelenlegi pályázat a magyar lakta
településekkel történő kapcsolatfelvételt támogatja.
Kérte a határozat tervezet elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:
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