Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 230-5/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008.
június 25-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános
üléséről.

Helye:
Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége
.
Jelen vannak:
Hárshegyi József
polgármester
Egyed Péter
képviselő
Polgár László
képviselő
Szálinger Péter
képviselő
Sztrik Emilné
képviselő
Varga János
képviselő
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Csillag Csaba
Szipőcs Csaba

alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Tölgyes Zsolt
Molnár Tibor
Török Zoltánné
Kiss János
Szipőcs Istvánné

körjegyző
r.szds. Tapolcai Rendőrkap.
Körzeti megbizott
Mozgáskorlt.helyi csop.vez.
Ifjúsági szerv. vez.
Nyugdíjas Klub vezetője

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szálinger Péter
Sztrik Emilné

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

főelőadó

Hárshegyi József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, hisz a 8 fő képviselőből 6 fő jelen van, így azt megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Szálinger Péter és
Sztrik Emilné képviselők lesznek.
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Ismertette a napirendet és kérte, hogy azt egyetértés esetén fogadják el.
Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, a napirendet egyhangúlag 6 igen
szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták.
Napirend:

1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről,
Polgárőrség tevékenységéről.
Előadó:

Molnár Tibor körzeti megbizott
Kovács Imre elnök

2./ Beszámoló az Énekkar munkájáról.
Előadó:

Őri Sándor karvezető

3./ Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
átfogó értékelése.
Előadó:

Hárshegyi József polgármester
Varga Lajosné Gyermekjóléti szolgálat vezetője

4./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó:

Hárshegyi József
polgáremester

Napirend előtt:
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót a
képviselők írásban megkapták.
Részletesen ismertette az előterjesztésben szereplő intézkedéseket, döntéseket.
Kérte amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van, tegyék meg.
A tájékoztatóval kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem történt.
1. Naprend
Hárshegyi József
polgármester kérte, amennyiben a közrend, közbiztonság
helyzetéről szóló, írásban megküldött beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítés
van, tegyék meg.
Tölgyes Zsolt
rendőr százados,
a Tapolcai Rendőrkapitányság megbizott
osztályvezetője elmondta, hogy a beszámolóban szereplő 16 bűncselekmény nagyon jó
arány, ebből a felderítés is sok volt, 12 esetben sikerült az elkövetők kilétét felderíteni.
A bűncselekmények túlnyomó részét helyi lakosok követték el.
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A tavalyi évben jelzett közlekedési probléma, - gyorshajtás – a szennyvíz elvezetési,
illetve útépítési munkák miatt visszaesett, pillanatnyilag megoldódott. Molnár Tibor
körzeti megbizottnak a jelenleg is fennálló létszámhiány miatt sokat kellett Tapolcán
szolgálatot teljesítenie, ennek ellenére jó munkát végzett.
Kérte a képviselőket amennyiben kérdésük van, tegyék fel.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a beszámoló mellékletete mindent
elárul, az ismertté vált bűncselekmények száma az elmúlt években csökkent. Az
elkövetések értéke elenyésző, gyors a felderítési arány, ami köszönhető a
helyismeretnek. Az üzemanyag támogatás megszüntetése,
- amely nem az
önkormányzat miatt szűnt meg – a mozgásteret szűkítette, de a továbbiakban is amiben
tud segít az önkormányzat, szükség esetén helyiséget biztosítunk az önkormányzat
hivatalában. Jó munkát kívánt.
Molnár Tibor
körzeti megbízott részletesen ismertette a beszámolóban jelzett,
Monostorapátiban elkövetett bűncselekményeket, felderítéseket. Elmondta, hogy az
elmúlt évben az iskolában nagyobb probléma nem volt, két alkalommal tűnt el pénz az
osztályteremből, az elkövető nem ismert. Ebben a tanévben is megtartották a
közlekedési szabályok megismerését célzó felkészítést a gyerekeknek.
Több alkalommal előfordult, hogy szemetes kukát loptak a faluban, jogszabály változás
miatt 20.000,-Ft felett követnek el bűncselekményt, az ezalatti értékre elkövetett lopás
szabálysértésnek minősül. Az elmúlt évben fegyverellenőrzést végeztek, a fegyverrel
rendelkezőknél, szabálytalanságot nem találtak.
Hárshegyi József kérte
Polgárőrség helyzetéről.

Molnár Tibort amennyiben tud, adjon tájékoztatást a

Molnár Tibor elmondta, hogy már többször próbálták felvenni a kapcsolatot a
Polgárőrség elnökével, de nem sikerült. A szervezet nem szünt meg, de nem is
működik. Évek óta nem volt közgyűlés, ezért nem tudtak új vezetőséget választani.
Bármilyen segítségre van szüksége, a volt polgárőrök szívesen segítenek,
rendelkezésére állnak. Az, hogy nem látnak el folyamatos szolgálatot, az nem az Ő
hibájuk.
Polgár László elmondta, hogy a mai napon találkozott Kovács Imrével, aki azt
mondta, hogy Őneki már nincs mandátuma, az lejárt.
Molnár Tibor elmondta, hogy az alapszabály szerint évente össze kellene híni a
közgyűlést, ott lehet lemondani, illetve új vezetőséget választani. Sajnos a vezetőségi
tagoknál munkahelyi alá-fölérendeltség van, ez gondot okoz a vezetőség választásnál is.
Úgy tudja készpénz is van még a számlájukon, valamint a felszereltség – rádiók, lámpák
– is Kovács Imrénél vannak.
Varga János képviselő elmondta, hogy Molnár Tibor munkáját kifogástalannak tartja,
mindenki nevében, aki védelemre szorul, megköszönte munkáját. Azok a személyek
akik polgárőr igazolvánnyal rendelkeznek bármikor szívesen segítenek. Jelenlétük
hiányzik a faluban, egy kicsit biztonságot jelentett.
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Molnár Tibor megköszönte az önkormányzat segítségét, a lehetőséget arra, hogy
igénybe veheti a hivatal egyik helyiségét szükség esetén. Elmondta, hogy a Művészeti
Napok alatt szolgálatba lesz, ugyan úgy mint az elmúlt években.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítéseket, örül annak,
hogy a megelőzésre, az ifjúság nevelésére nagyobb hangsúlyt fektetnek, a Nyugdíjas
Klub állandó vendége a körzeti megbízott, az idős emberek részére felvilágosító
előadásokat szerveznek.
Javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyet értett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
45/2008. /VI. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testsülete
a
közrend
és
közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
2. Napirend
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy az Énekkar képviselője egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. Az írásos beszámolót a képviselők írásban
megkapták, kérte amennyiben a beszámolóval kapcsolatban észrevételük van tegyék
meg.
Elégedett az Énekkar munkájával, elismertek, több településen fellépnek, minden helyi
szervezésű programon aktívan részt vesznek, munkájuk elismerésre méltó. Sajnos az
önkormányzati támogatást nem lehet közvetlenül nekik kifizetni, mivel nem bejegyzett
szervezet, ezért az Ifjúsági szervezeten keresztül kapták a támogatást.
Kiss János az ifjúsági szervezet vezetője elmondta, hogy az átutalt támogatást az
Énekkar részére átadták, ezt az Ő beszámolójukban is jelezték.
Hárshegyi József polgármester mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a
beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:
46/2008. /VI. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete az Énekkar munkájáról
szóló beszámolót e l f o g a d j a .
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/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
3. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a gyermekjóléti alapszolgáltatói
feladatokat társulási formában a kistérséggel együtt biztosítja az önkormányzat. Erről a
munkáról szóló beszámolót írásban megkapták a képviselők. A beszámolóból látszik,
hogy rendszeresek a tanfolyamok, felkészítések, a szakmai kapcsolatcserék,
egyeztetések segítik családsegítő munkáját. Hasznosnak értékelte a végzett munkát és
annak színvonalát.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény előírja, hogy az
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról átfogó
értékelést készítsen, melyet a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia. Az
előterjesztést, - mely részletesen foglalkozik az ifjúság helyzetével - írásban megkapták
a képviselők.
Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolókkal kapcsolatban észrevételük, kérdésük
van, tegyék fel.
Képviselők részéről észrevétel nem volt, ezért javasolta a beszámolók elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
47/2008. /VI. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorpáti
község Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
„Értékelés
Monostorapáti
község
Önkormányzatának gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
2007.” és „Beszámoló a Gyermekjóléti
Alapszolgáltató
Társulás
tevékenységéről” szóló előterjesztéseket
elfogadja.
Utasítja a körjegyzőt, hogy az értékelést a
Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal
Veszprém
Megyei
Kirendeltlségének küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2008. július 10.
/Értékelés és a beszámoló a jkv. mellékletét képezi/

6

4. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a TEÁOR számok változása miatt
szükségessé vált a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és Kezelési
Önkormányzati Társulás Alapító okiratának módosítása.
Ismertette a módosításokkal egységes szerkezetben elkészített Alapító okiratot,
javasolta annak elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
48/2008. /VI. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési
és
Kezelési
Önkormányzati
Társulás
–
módosításokkal egységes szerkezetben –
Alapító Okiratát e l f o g a d j a.
Felhatalmazza a polgármester az Alapító
Okirat aláírására.
Felelős:

Hárshegyi József

Határidő: 2008. július 15.
Hárshegyi József polgármester ismertette Ódor Zoltánné szigligeti lakos levelét,
melyben kéri az önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat
tudna –e számára a község területén minimum 4+6 négyzetméter nagyságú ingatlant
bérbe adni postai szolgáltatás végzésére. A Magyar Posta Zrt. által meghirdetett Posta
Partner Program keretében kiírt pályázat szerint a postai szolgáltatás végzőjének három
feltételnek kell megfelelnie: rendelkeznie kell vállalkozói igazolvánnyal,
szakképzettséggel, valamint bérelt, vagy saját tulajdonú ingatlannal. Nevezett az első
két feltételnek megfelel, arra szeretne választ kapni, hogy a pályázat elnyerése esetén
tud –e részére az önkormányzat ingatlant biztosítani.
Véleménye szerint a lehetőséget meg kell adni a pályázónak, hisz a postai szolgáltatásra
szükség van a faluban, a tűzoltószertár melletti szoba - nagysága szerint – megfelel a
tevékenysére.
Kérte a kéépviselőket mondják el véleményüket.
Polgár László képviselő megkérdezte, miért az önkormányzattól kérnek ingatlant,
hiszen a postának a tulajdonában van a jelenlegi épület. Ha magánszemély lép be, mi a
garancia arra, hogy tudja működtetni.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a pályázati kiírás szerint a pályázónak
nyilatkoznia kell arról, hogy ingatlannal rendelkezik, vagy ha nem, igérvénye van a
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bérbeadásra. Amennyiben Ő nyeri meg a pályázatot, és szüksége lesz az ingatlanra, a
konkrét szerződésben kerül rögzítésre a bérbeadás ideje, módja, a bérleti díj nagysága.
Véleménye szerint azért szerepel a pályázati kiírásban ez feltételként, mert nem minden
településen a Posta tulajdonában van az épület, van ahol jelenleg is az önkormányzattól
bérlik.
Kiss János szerint a tűzoltószertár melletti helyiséget régen is a tűzoltók használták,
vissza kellene adni nekik.
A szándéknyilatkozatot nem névre kellene kiadni, ha lesz helyi pályázó annak is
biztosítani kell a lehetőséget.
Takács Lászlóné körjegyző szerint először a Tűzoltóegyesület szervezeti egységét
kellene rendezni, hisz évek óta nem volt közgyűlés, nincs hivatalosan megválasztott
vezetőség, a változások nem lettek átvezetve a Cégbíróságon.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a nyilatkozatnak arra kell kitérnie,
hogy az önkormányzat a pályázónak tud –e biztosítani ingatlant. Csak egy pályázó
kaphatja meg a jogot a szolgáltatásra.
Javasolta a kérelem támogatását, ha Ódor Zoltánné nyeri pályázatot, és szüksége lesz az
épületre, az önkormányzat bérbe adja részére a tüzoltószertár melletti helyiséget.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
49/2008. /VI. 25./ Ökt. számú

ha tározatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete Ódor Zoltánné 8264
Szigliget, Kossuth út 78. szám alatti lakos
kérelmét támogatja, a Magyar Posta Zrt.
által meghirdetett Posta Partner Program
keretében kiírt pályázat elnyerése esetén a
Monostorapáti
497/4.
hrsz.
alatti
Tűzoltószertár melletti helyiséget postai
szolgáltatás céljára nevezett részére bérbe
adja.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a döntésről a
kérelmezőt írásban tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2008. július 15.
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Hárshegyi József
polgármester ismertette a Pénzügyminisztérium Pályázati
Irodájának levelét, melyben tájékoztatják az érintett településeket, hogy Veszprém
megye közigazgatási területén I. kategóriába tartozó játékkaszinó alapítására és
működtetésére nyilvános koncessziós pályázatot kíván kiírni, melyhez az érintett
települések önkormányzati képviselő-testületeinek egyetértése szükséges. A
koncessziós törvény nem teszi lehetővé, hogy az önkormányzat egyetértését bármely
feltételhez kösse, a döntésnek egyértelmünek kell lennie.
I. kategóriába tartozó játékkaszinónak minősül az, amelyben legalább 100 db játék vagy
kártyaasztal, valamint legalább 1000 db pénznyerő automata üzemel. Jelenleg a Középdunántúli Régióba egyetlen ilyen típusú játékkaszínó sem üzemel.
Nem javasolta a pályázat kiírását, véleménye szerint nincs szükség az önkormányzat
területén játékkaszinó működtetésére.
Képviselő-testüle a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
50/2008. /VI. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete nem ért egyet azzal,
hogy a Pénzügyminisztérium Pályázati
Irodája I. kategóriába tartozó játékkaszínó
alapítására
és
működtetésére
az
önkormányzat
közigazgatási
területén
koncessziós pályázatot írjon ki.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy a döntésről az APEH Központi
Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti
Főosztályát értesítse.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2008. július 15.
Hárshegyi József
tájékoztatta a képviselőket, hogy 2007. szeptember 10-én egy
beadvány érkezett a tűzoltószertár előtti búszváró építésére vonatkozóan. A falu ezen a
részén sok a bejáró tanuló és a vidékre járó dolgozó, hideg, esős, szeles időjárás esetén
nincs ami védelmet nyújtana a várakozóknak, mivel az ellenkező oldalon lévő búszváró
messzebb van. Rádli Róbert taliándörögdi vállalkozó ajánlatot tett egy fából készült
búszváró kivitelezésére 200.000,-Ft értékben. Előzetes tájékozódás szerint a búszváró
elhelyezéséhez nem szükséges építési engedély.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.
Polgár László képviselő egyetértett a búszváró kiépítésével, véleménye szerint három
oldalról zártnak, üvegesnek kell lenni, hogy látható legyen ha várokozik benn valaki.
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Kiss János megkérdezte vannak –e előírások arra, hogy milyent lehet elhelyezni,
véleménye szerint egy féltetős építményért sok a 200.000,-Ft.
Polgár László szerint reális az összeg, hisz drága a faanyag, sok szakmunkát igényel,
lényeg, hogy az utas lássa a forgalmat.
Hárshegyi József elmondta, hogy a búszváró mobilizálható, bárhova telepíthető,
esztétikailag elfogadható, plexitből nem készült építményt nem engedélyeznek, erősebb
üvegből kell tervezni.
Takács Lászlóné körjegyző felhívta a képviselők figyelmét, hogy az önkormányzat
jelenlegi pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a megrendelést. Javasolta, a vásárlást
novemberre halasztani, akkor már látni, hogyan alakulnak a bevételek.
Polgár László elmondta, hogy a gyalogos forgalom biztonsága érdekében – a
temetőbe való kijutás a nagy forgalom miatt veszélyes – Varga Imre és Máté Gyula
háza előtt a főutca padkáját meg kellene szélesíteni, járdát kiépíteni. A téli közlekedés is
nehéz.
Hárshegyi József elmondta, volt már ilyen felvetés, de sajnos a KPM nem támogatja a
járda építését, adott az úttest, valamint a padka szélessége, ezt bővíteni nem lehet.
Szükség lenne vizes árok kialakítására is ezen az oldalon, de nagyon magas lenne a
költsége, a KPM nem foglalkozik vele.
Egyed Péter képviselő szerint a mai árakat figyelembe véve reálisnak tartja a 200.000,Ft-ot a búszváróért.
Varga János képviselő megkérdezte van –e lehetőség arra, hogy a tűzoltószertárhoz
hozzáépítsék a búszvárót, költségtakarékosabb lenne.
Polgár László szerint ez a megoldás sem lenne takarékosabb, és esztétikailag is
kifogásolható. A lényeg az, hogy be, illetve ki lehessen látni, a búszsofőr is lássa a
bennt várakozó utasokat.
Hárshegyi József elmondta, hogy a vállalkozóval megbeszélte, hogy megrendelés
esetén később, az adóbevételek beérkezése után, novemberben is fizethetünk. Kérte a
képviselőket amennyiben egyetértenek azzal, hogy bruttó 200.000,-Ft értékben,
novemberi fizetéssel megrendeljük a búszváró elkészítését, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:
51/2008. /VI. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testsülete
Rádli
Róbert
taliándörögdi vállalkozónál
- 2008.
november 30. fizetési határidővel –
megrendeli a Monostorapáti tűzoltószertár
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előtti önkormányzati területen elhelyezésre
kerülő faszerkezetű búszváró elkészítését
bruttó 200.000,-Ft összegben.
Képviselő-testület
felhatalmazza
polgármestert a megrendelés aláírására.
Felelős:

a

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2008. július 15.
Hárshegyi József polgármester ismertette Tapolca Város Polgármesterének 1/1488/2008. számú levelét, melyben tájékoztatást ad a környező önkormányzatok
közigazgatási területéről való gyerekek fogadásának szabályairól. A levél szerint a
város lehetőséget biztosít a vidéki gyermekek beíratására, beíratáskor előnybe
részesülnek azok a gyerekek, melyek önkormányzata vállalja a normatíván felüli
költségekre vonatkozó megállapodás megkötését. Beíratkozás időpontjában
tájékoztatása szerint egy tanuló iratkozott be.
Véleménye szerint helyben biztosított az alapfokú oktatás, ezért úgy gondolja, aki
máshova viszi tanulni a gyermekét, vállalja annak költségét is. Az önkormányzat
továbbra is csak a helyi iskolát támogatja.
Javasolta a kérelem elutasítását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
52/2008. /VI. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete nem köt megállapodást
a tapolcai oktatási intézménybe járó
tanulók
normatíva
feletti
többletköltségeinek átvállalására.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy erről Tapolca Város polgármesterét
tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2008. július 15.
Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket az iskola tetőterének
építésére vonatkozó pályázatról. A 27 millió forintos költségvetésből 2,1 millió forint
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támogatást kaptunk a Megyei Önkormányzattól, várhatóan az ÖTM-es támogatást is
megkapjuk. Az építési engedély kiadásával kapcsolatban merültek fel gondok, van aki
segítőkész, van aki nem. A tetőtér beépítésnél a kihasználtságot vettük figyelembe, a
tervező is koszorú emelést tervezett. A jelenleg érvényes rendezési tervünk alapján ez a
terület a LF-1-be tartozik, maximum 3,6 m lehet a homlokzat magasság, kivétel ez alól
az iskola épülete, ami 7,8 m. A rendezési terv készítésekor elmondtuk, hogy ezen a
területen tornatermet szeretnénk építeni, a tervezésnél ezt vegyék figyelembe. A tervek
szerint 1,2 m-rel kellene megemelni, amit az Építésügyi hatóság csak akkor engedélyez,
ha a rendezési tervet módosítjuk. Ennek átfutási indeje kb. fél év. Ha a tervtől eltérően
építkezünk, kb. 4 millió forint büntetésre számíthatunk. Ezért át kell dolgozni a
benyújtott tervet, így a hasznos alapterület csökkenni fog. A rendezési tervet minden
képpen át kell dolgoztatni, mert a jelenleg hatályos terv alapján a tornatermet sem lehet
megépíteni.
Egyed Péter megkérdezte, a tervmódosítás a benyújtott pályázatot érinti –e.
Hárshegyi József szerint a bővítés rendeletetése nem változik, csak koporsó
keresztmetszetű lesz a tetőtér. A terv átdolgozásáig kérték az építési engedélyezési
eljárás felfüggesztését, remélhetőleg a szakhatóságok sem görditenek akadályt az
engedély kiadásához. A rendezési terv módosítását a tornaterem miatt el kell indítani.
Szálinger Péter képviselő elmondta, hogy már többen megkeresték, és kérték az
önkormányzat segítségét ahhoz, hogy a tapolcai Tesco áruháznál legyen megállójuk a
Volán járatoknak.
Varga János elmondta, tudomása szerint a helyközi járatok megállnak a Tesconál,
kivéve a gyorsjáratokat.
Egyed Péter
képviselő
javasolta, vegye napirendre a képviselő-testület az
idegenforgalmi adó módosítását, vagy eltörlését. Véleménye szerint elhamarkodott volt
az adó bevezetése, hiszen csak a Művészeti Napok rendezvényei alatt lehet vendégre
számítani, az idei évi várható programokat ismerve kevesebb lesz a látogató.
Monostorapáti hátrányosabb helyzetbe kerül, mert a többi település még sem vezette be
az adót. A kedvezményezettek körét ki kellene bővíteni, a tanulóknak,
diákigazolvánnyal rendelkezőknek 25 éves korig biztosítsanak mentességet. Ez a
korosztály általában sátorozik, a 150,-Ft-os idegenforgalmi adó megemeli a
költségeiket.
Hárshegyi József polgármester elmondta, ha a mentességben részesülők köre kibővül,
- ez a korosztály van jelen a látogatók között nagyobb számmal – nem sok értelme van
az adó megtartásának. A szállást igénylők nagyobb része vagy ehhez a korosztályhoz
tartozik, vagy munkavégzés céljából tartózkodik a településen.
Az adó bevezetésének szükségességét Márta István vetette fel egy tavaly őszi
megbeszélésen, ahol a szomszéd települések polgármesterei ezzel egyetértettek, igéretet
tettek az idegenforgalmi adó bevezetésére. Ezt csak Monostorapáti tartotta be, a többi
településen nem került sor az adórendelet megalkotására. A monostorapáti szállásadókat
ez hátrányosan érinti, hisz így többet kell kérni a vendégtől.
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Egyed Péter szerint a várható adóbevétel nem sokat jelent a költségvetésnek, ezért
javasolta a rendelet hatályon kívül helyezését.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek az
idegenforgalmi adóról szóló rendelet hatályon kívül helyezésével kézfeltartással
jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
4/2008. /VII. 1./ Ör. számú

rendeletet
az idegenforgalmi adóról szóló 11/2007.
/XII. 15./ önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/
Egyed Péter képviselő tájékoztatást kért az adóhátralékok behajtásáról, a tett
intézkedésekről, valamint az ebtartási rendeletben előírt eboltási biléta beszerzéséről.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a végrehajtási eljárás megindult, a
munkabérrel, nyugdíjjal rendelkezők jövedelméből letiltásra került a hátralék. A
felszólítások hatására többen kiegyenlítették elmaradásukat.
Az eboltási bilétával kapcsolatban tájékoztatta a képviselőket, hogy módosítani kell a
helyi rendeletet, mivel egy AB. határozat értelmében a bilétát nem lehet az oltás
igazolására alkalmazni. Ellenőrzési célból lehet csak használni az eb azonosítása
céljából.
Kiss János javasolta a felmart aszfaltot felhasználni Kövecses Jenő melletti
önkormányzati útra.
Hárshegyi József elmondta, hogy azért lett depózva a felmart aszfalt, hogy az
önkormányzati utakra legyen felhasználva. Helyi vállalkozóval oldják meg a szállítást.
Polgár László jelezte, hogy a Dózsa utcában nem megfelelően végzik az útjavítást,
kevés murvát tesznek, nincs megfelelően tömörítve az aszfalt alatt, ezért meg fog
sűllyedni. Nem úgy lett a csőfektetés elvégezve ahogy kell, laza földre tették, nem
döngölt földre. Az összes átvágás meg fog repedni, sűllyedni fog a töltés.
Hárshegyi József elmondta, a kivitelezőnek jelezte a bejelentést, azt mondta meg
fogja nézni. Csak jelezni lehet a kivitelezőnek, mi nem szólhatunk bele milyen
technológia szerint végzik a munkát.
Kiss János kérte, hogy az útépítésnél - amennyiben lehetőség van rá – próbálják
megoldani a bejárat kialakítását a területére, mert nem lehet bejárni az udvarba, ez
gondot jelent a tüzelő szállításnál is.
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Hárshegyi József megígérte, hogy
útcsatlakozással kapcsolatban.

egyeztetni fog a Közúti Igazgatósággal az

A képviselők részéről több észrevétel nem volt, az ülést 21.00 órakor bezárta.
Kmf.

Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Szálinger Péter
képviselő

Sztrik Emilné
képviselő

