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Monostorapáti Község Önkormányzata  

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/84-15/2022. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 28-

án /szerda/ 17:30 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános ülésén 

 

Helye:  Monostorapáti Kultúrház 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 12. 

 

Jelen vannak: 

Takács Péter polgármester 

Bati Istvánné képviselő 

Pócza Balázs képviselő 

Szipőcs Nikolett képviselő 

Törökné Giczi Anikó képviselő 

Varga János képviselő 

 

Távollétét előzetesen bejelentette: 

 

Vigh Elemér alpolgármester 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

dr. Molnár Máté jegyző 

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte Monostorapáti Község Önkormányzata képviselő-

testülete nevében a rendes, nyilvános ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 6 tagja jelen van. Ismertette a 

napirendi pontokat. További javaslat, napirendi pont felvételének hiányában 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./ Bursa Hungarica pályázat ügye 

                               Előadó: Takács Péter polgármester  

                         2./ Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti 
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       Szolgálat ügye 

                               Előadó: Takács Péter polgármester 

3./ A 2023/24-es tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi 

körzethatárok megállapításához véleménykérés 

                              Előadó: Takács Péter polgármester 

 

 

 

 

1./ Bursa Hungarica pályázat ügye 

 

Takács Péter:  Az előterjesztést a Képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, amennyiben 

észrevétel vélemény, kérdés nem hangzik el, úgy szavazzunk. 

 

Észrevétel, vélemény, kérdés nem hangzik el. 

Szavazás 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2022.(IX.28.) határozata 

 

 

1. Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a vonatkozó  2023. évi 

pályázati kiírás szerint - támogatóként csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban leírt csatlakozással kapcsolatos teendők 

ellátására.  

  

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 1. pont esetében: azonnal 

      2. pont esetében: 2022. szeptember 30. 

 

 

2./ Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat ügye 

Takács Péter: Az előterjesztést a Képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, amennyiben 

észrevétel vélemény, kérdés nem hangzik el, úgy szavazzunk. 

 

Észrevétel, vélemény, kérdés nem hangzik el. 

Szavazás 
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Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2022.(IX.28.) határozata 

 

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő 

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 

biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjairól és a Balaton-

felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Monostorapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. 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 Szolgálta által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások 

előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja. 

2. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton-felvidéki 

Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/22020.(IV.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetét jóváhagyja. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa és a 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére a határozatot elküldje. 

  

Felelős: Takács Péter polgármester 

Határidő: 1. pont esetében: azonnal 

      2. pont esetében: 2022. szeptember 30. 

 

3./ A 2023/24-es tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok 

megállapításához véleménykérés 

Takács Péter: Az előterjesztést a Képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, amennyiben 

észrevétel vélemény, kérdés nem hangzik el, úgy szavazzunk. 

 

Észrevétel, vélemény, kérdés nem hangzik el. 

Szavazás 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2022.(IX.28.) határozata 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI 

rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján Monostorapáti közigazgatási területére és a 2022/2023. 
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tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását a 

következő (2023/2024.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 

A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Monostorapáti 

községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 

gyermekek létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban:  

Monostorapáti településen a  

- Művészetek Völgye Általános Iskola 18 fő, 

összesen: 18 fő hátrányos helyzetű tanuló szerepel a jegyző nyilvántartásában.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító 

általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a 

hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi 

Tankerületi Központ részére -2022. október 15. napjáig - továbbítsa.  

Határidő: 2022. október 15.  

Felelős: Takács Péter polgármester  

 

További napirendi pont nem lévén, Takács Péter polgármester az ülést 17.50 órakor 

bezárta. 

      k.m.f. 

 

  Takács Péter       dr. Molnár Máté 

  polgármester              jegyző 

 


