
Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete   

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/84-10/2022. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által  2022. június 30-án 

(csütörtökön) 15  órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről  

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Polgármester irodája 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak:  

 Takács Péter polgármester 

 Vigh Elemér alpolgármester 

 Bati Istvánné képviselő 

 Szipőcs Nikolett képviselő 

  

 

Távolmaradását előzetesen jelezte: 

 

                       Törökné Giczi Anikó képviselő 

 Varga János képviselő 

                        Pócza Balázs képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Takács Lászlóné jegyző  

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket a képviselő-testület rendkívüli 

nyilvános ülésén. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mivel 4 képviselő  jelen van. Ismertette a napirendi pontot, majd javasolta annak elfogadását. 

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

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t : 1./ A közterületek használatának rendjéről szóló 8/2008.(X.31.)önkormányzati 

                                   rendelet módosítása.  

 

 Előadó: Takács Péter   Polgármester  
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Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Balaton-felvidéki Erdei Vándortábor 

programban résztvevő diákok és kisérőik igénybe kívánják venni az önkormányzat tulajdonát 

képező Monostorapáti 066/23.hrsz-u területet, valamint a sportöltözőt, vizesblokkot 2022. 

július 6-tól 2022. augusztus 17. között.  A területlen lakósátrakat állítanak fel. A terület és 

vizesblokk használat után 2000.ft/fő/díj összeget javasol megállapítani, melyhez szükséges a 

rendelet módosítása. Az együttműködési megállapodás  a Bakonyerdő Zrt. Pápa céggel kerül 

megkötésre.  

Jelenleg  érvényben lévő rendelet alapján az alkalmi és mozgó-árusítóhely, mozgóbolt után 

10 m2 -ig 700.-ft./nap, 10 m2 felett 1400.ft/nap összeget kell fizetni. Az adminisztrációs 

költségek – postaköltség, egyéb költségek – többe kerülnek mint a megállapított díj. Javasolta 

a közterületi díjat megemelni 700.-ft-ról 3000.-ft-ra, az 1400.-ft-ot pedig 6000.-ft-ra emelni. 

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. 

Vigh Elemér alpolgármester kérdezte, hogy a módosított rendelet alapján bárki igénybe 

veheti a területet, vizesblokkot? 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a területet más is igénybe veheti. Kérte a 

módosított rendelet elfogadását. 

Képviselő-testület, egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta az alábbi: 

6/2022.(VI.30.) önkormányzati rendeletet  

                          a közterületek használatának rendjéről szóló 8/2008.(X.31.)önkormányzati 

                          rendelet módosításáról 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 15,30 órakor 

bezárta.  

 

    k.m.f. 

 

                    Takács Péter          Takács Lászlóné 

                      polgármester       jegyző 

 


