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60/2012.(VII.11.) határozat
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J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 11.
napján 19.00 órakor megtartott nyilvános rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Balaton Józsefné polgármester
Mikulásikné Szeghy Márta alpolgármester
Csiszár Éva képviselő
Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit körjegyző,
Munkahelyi elfoglaltság miatt igazoltan távol: Krápicz Lászlóné képviselő, Pereszteginé Cziráki
Katalin képviselő (távolmaradásukat előre bejelentették a polgármesternek)
Az ülést vezette: Balaton Józsefné polgármester
Az ülésen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, állampolgár nem jelent meg.
Balaton Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 3 képviselő jelen van.
Ismertette az ülés telefonos összehívásának okát: az MHV az EMVA támogatást megállapító
határozatát visszavonta, majd új, az önkormányzat számára kedvezőtlen döntést hozott.
Ismertette az ülés egyetlen napirendi pontját, melyet a Képviselő-testület 3 igen, egyhangú
szavazattal elfogadott:
1. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek egyhangúlag Csiszár Éva képviselőt választotta meg a képviselőtestület.
A határozathozatal után a testület rátért az 1. napirendi pont tárgyalására.
1. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a folyamatban lévő falumegújítási pályázatban az
MHV az önkormányzat számára kedvezőtlen döntést hozott, amely 1,4 mFt-tal csökkenti a
korábban megállapított támogatást.
A polgármester felkérésére a körjegyző ismertette a határozatok tartalmát (208/2001/55/32/2009. ,
208/2001/55/33/2009.).
Elmondta továbbá, hogy véleménye szerint a döntés jogszabálysértő.
A közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) ebben az
esetben már nem teszi lehetővé a határozat visszavonását.
A Ket. 114.§-a ugyanis azt mondja ki, hogy:
114. § (1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti
szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a
döntését módosítja vagy visszavonja. A döntést közölni kell azzal, akivel a módosított vagy
visszavont döntést közölték.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatására – az Alkotmánybíróság határozata vagy ügyészi
felhívás alapján indított eljárás kivételével – a hatóság csak egy ízben, és ha törvény eltérően nem

rendelkezik, a döntés közlésétől számított egy éven belül jogosult. Ha a döntés bírósági
felülvizsgálata van folyamatban, a hatóság az érdemi ellenkérelem előterjesztéséig vonhatja vissza
a döntését.
A döntés közlésétől számítva több mint 2 év eltelt.
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy az elmúlt egy hétben szakemberekkel konzultáltak
az ügyben. Mindenkitől azt a javaslatot kapták, hogy a döntéseket meg kell fellebbezni.
Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a fellebbezés késleltetni fogja a 2011. decemberében
beadott kifizetési kérelemre járó támogatás kiutalását. A támogatás-megelőlegező hitel kamata kb.
120 eFt havonta. Ismertette az MVH-ra vonatkozó eljárási határidőket. Ugyanakkor kihat a
fellebbezés a harmadik ütemre is, hiszen amíg nem tisztázódik a támogatás összege, addig az OTP
nem nyújt támogatás-megelőlegező hitelt az utolsó számlák kifizetéséhez.
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a műszaki ellenőr szakmai szempontból készített
jelentést a fellebbezéshez, melyet beépítettek.
Csiszár Éva képviselő javasolta, hogy külön is csatolják a fellebbezéshez a műszaki ellenőr
jelentését. Javasolta továbbá annak rögzítését is a fellebbezésben, hogy az MVH által kifogásolt
tételek MVH-kódosak voltak, vagyis a pályázat benyújtásakor az MVH pályázati kiírásában is
szerepeltek.
A képviselők áttekintették a körjegyző által készített fellebbezés-tervezeteket.
A képviselők valamennyien egyetértettek a fellebbezés benyújtásával, ezért a polgármester
szavazást rendelt el az ügyben és a Képviselő-testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének
60/2012.(VII.11.) határozata
Az MVH 208/2001/55/32/2009. és 208/2001/55/33/2009. számú határozataihoz fellebbezés
benyújtásáról
Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete fellebbezéssel kíván élni a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága
208/2001/55/32/2009. számú (támogatási kérelemnek részben helyt adó), valamint a
208/2001/55/33/2009. számú a 2009. december 11. napján, 208/2001/55/10/2009. iktatószámon
határozatot visszavonó határozattal szemben.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy fellebbezések benyújtásáról
gondoskodjanak.
Felelős: Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit körjegyző
Határidő: azonnali
Több észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester az ülést 20.00 órakor bezárta.
K. m. f.
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