
Monostorapáti Község Önkormányzata 

8296  Monostorapáti , Petőfi u. 123.    
Tel. 87/435-055 

 

Száma: M/84-12/2022. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2022. július 29-én  
              (pénteken) 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli  nyilvános üléséről. 
 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Polgármester irodája 
 Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

 Takács Péter polgármester 

 Vigh Elemér alpolgármester 

 Bati Istvánné képviselő 

                        Szipőcs Nikolett képviselő 

 Törökné Giczi Anikó képviselő 

 Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

                        Pócza Balázs képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

  

 Takács Lászlóné   

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket Monostorapáti Község 

Önkormányzata képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános ülésén. Megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozat képes, mivel  6 képviselő jelen van. Ismertette a napirendi pontokat. 

Kérte annak  elfogadását. 
 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 6 igen szavazattal, 

határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t :   1./ Étkezési térítési díj rendelet elfogadása 
 

                                      Előadó: Takács Péter polgármester 

 

          2./Helyi lakáscélú támogatásról szóló 4/2016.(VII.15.)önkormányzati 

rendelet módosítása  

                                      Előadó: Takács Péter polgármester 
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1./ N a p i r e n d : 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az étkezési térítési díjakról szóló rendelet csak a 

bölcsődésekre, óvodásokra és általános iskolásokra terjedhet ki. A szociális étkezőkre a 

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyelet Szolgálat felhatalmazása 

alapján az Ábrahámhegy község Önkormányzata Képviselő-testülete által megalkotott rendelet 

vonatkozik. Az óvodai alkalmazottai, valamint az intézménnyel munkaviszonyban nem állók 

étkezési térítési díjat a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa állapította meg. A rendelet alkotása előtt kikérték az intézmény 

fenntartók Kapolcs, Vigántpetend, és Hegyesd községek Önkormányzata Képviselő-

testületének véleményét, megküldték a támogató határozatot. 

 

Kérte a rendelet tervezet elfogadását. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megalkotta az alábbi: 

 

8/2022.(VII.30.)önkormányzati rendeletet  

 

               az étkezési térítési díjakról 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2./ N a p i r e n d : 

 

Takács Péter polgármester javasolta a helyi lakáscélú támogatásról szóló 

4/2016.(VII.25.)önkormányzati rendelet módosítását. Kérte a képviselőket, hogy  a 

lakásfelújításra, bővítésre fordítandó összeget   500.000.-ft-ról 1.000.000.-ft. összegre 

módosítsa. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül megalkották az alábbi: 

 

9/2022.(VII.30.)önkormányzati rendeletet  

 

     a helyi lakáscélú támogatásról szóló 4/2016.(VII.15.)önkormányzati rendelet 

     módosításáról 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

Takács Péter polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 9,15 órakor 

bezárta. 

 

 

     k.m.f. 

 

 

     Takács Péter      Takács Lászlóné 

                polgármester             jegyző 
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