
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

 

 

Száma: 230-15/2008. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 

november  28-án /pénteken/ 15.30 órai kezdettel megtartott rendes 

nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti  Körjegyzőség hivatali helyisége 

. 

Jelen vannak:   Hárshegyi József  polgármester 

   Csillag Csaba   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

    Szálinger Péter  képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő 

     

    Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

  

    Szipőcs Csaba   képviselő 

    Varga János   képviselő 

     

    Távolmaradását nem jelentette be:  

 

    Polgár László   képviselő 

     

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Krunikkerné Török Andrea    költségv.főea. 

    Soós Gyula   Nagycsaládosok E. elnöke  

     

Jegyzőkönyv hitelesítők: Egyed Péter   képviselő   

   Szálinger Péter  képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné    főelőadó 

 

 

Hárshegyi József   polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 

ülés határozatképes, hisz a 8 fő képviselőből 5 fő jelen van, így azt megnyitotta.  

 

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Egyed Péter és 

Szálinger Péter  képviselők lesznek.  

Ismertette a napirendet és kérte, hogy azt egyetértés esetén fogadják el.  
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Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, a napirendet egyhangúlag 5 igen 

szavazattal,  határozathozatal nélkül elfogadták. 

 

N a p i r e n d :  1./  Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete  

 7/2008. /XII. 1./ rendelete az önkormányzat 2008. évi 

költségvetésének elfogadásáról szóló többszörösen módosított 

2/2008. /II. 15./ rendelet módosításáról.  

 

 Előadó:    Hárshegyi József 

            polgármester 

 

   2./ Beszámoló az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról. 

 

  Előadó:     Hárshegyi József 

 Polgármester 

 

   3./   Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója.  

 

          Előadó:    Hárshegyi József 

     polgármester 

 

4./  Önkormányzati Képviselő-testület 2009. évi munkaterve. 

 

      Előadó:     Hárshegyi József 

                        polgármester 

 

5./  Vegyes, aktuális ügyek.  

 

      Előadó:      Hárshegyi József 

 polgármester 

 

 

 

Hárshegyi József  polgármester napirend előtt  tájékoztatást adott a képviselőknek a 

szennyvíz-elvezetési díj megállapításával kapcsolatos egyeztető tárgyalásokról. 

Elmondta, hogy letisztázódtak az elvek, több számítási mód, variáció felmerült. 

Monostorapátiban kb. 60 %-os a rákötési arány, ezért a teljes felhasznált 

vízmennyiséggel nem lehet számolni a szennyvízkezelés során. Abban megállapodtak, 

hogy egységes díj kerül kialakításra az agglomerációhoz tartozó öt településen. Az 

előzetes számítások alapján a szennyvízhálózat, illetve szennyvíz-tisztítómű   

működtetése  /173,-Ft + ÁFA és 127,-Ft+ ÁFA/ összesen, 300,-Ft+ÁFA, bruttó 360,-Ft-

ba áll meg. A szennyvíz-tisztítómű biológiai-  baktériumos  víztisztítási költsége 130,-

Ft/m
3 

fölé nem mehet, mivel versenytárgyalás során ezt a győztes garantálta. A 

tisztítómű 2009. július 1-el kerül üzemeltetésre, átadásra, ettől az időponttól illeti meg 

az üzemeltetőt. A lakosság azonban már január l-től fizetné ezt a díjat, mely az 

önkormányzatok közös számlájára kerülne átutalásra és az amortizácóra fizetendő 

bevételt növelné. A tényleges amortizációs költség 200,-Ft+ ÁFA, bruttó 240,-Ft. Ehhez 

a pénzhez 5 évig biztos, hogy nem kell hozzányúlni, hisz 5 év garancia van a 

beruházásra. Mire komolyabb meghibásodásra kerülne sor, lesz egy  mozdítható tőke, 

melyből lehet gazdálkodni. A vízdíj 2009. január 1-től előreláthatóan 6 %-kal fog 



 3 

emelkedni, 212,50,-Ft+ ÁFA, bruttó 255,-Ft-ra. Így a teljes fizetendő vízdíj, illetve 

szennyvízdíj 855,-Ft lenne. Az amortizáció minden évben  - 2012-ig növekedni fog 

200,-Ft+ÁFA összeggel, míg a 787,-Ft-ot el nem éri.  

 

Egyed Péter   képviselő szerint nagyon magas ez  a díj. Ha 2012-ig folyamatosan 

emelkedik 200,-Ft+ ÁFA-val a szennyvízdíj, eléri az 1500-1600,-Ft/m
3 

 díjat. Eddig 

elvittek 8 m
3 

 szennyvizet 10.000,-Ft-ért, a jövőben ez a szennyvíz-csatornára való 

rákötés esetén többe kerülne.  

 

Hárshegyi József   elmondta, abban az esetben csökkenthető a díj összege, ha 

növekedne a  fogyasztás, mivel a fajlagos költség  1 m
3
 –re vetítve így  csökkenne. 

Másik lehetőség, ami felvetődött, hogy Mindszentkálla és Szentbékálla csatlakozna a 

szennyvízhálózathoz, a tisztítómű kapacitása elbírna több települést is, ezzel a 

működtetési költséget lehetne csökkenteni.  

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosításáról 

szóló előterjesztést minden képviselő írásban megkapta. Az előterjesztés alapján látható, 

hogy a bevételek az előirányzathoz képest 25.959 eFt-tal növekedtek, melyből a 

legnagyobb tételt az iskola bővítésre elnyert pályázati támogatás teszi ki. Ezzel 

arányosan a kiadások is növekedtek, a tervezett hitelállomány 21.958 eFt-ról  3.605 eFt-

ra csökkent.  

Kérte a képviselőket amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, 

észrevételük van, tegyék meg. 

 

Krunikkerné Török Andrea  elmondta, hogy a 3.605 eFt-os hitelállomány csak akkor 

lehet valós, ha a tervezett adóbevételek teljes egészében bejönnek.  

 

Hárshegyi József  polgármester, mivel több észrevétel nem volt, javasolta az 

előterjesztés elfogadását, illetve a rendelet megalkotását. 

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal megalkotta 

az alábbi: 

 

 

9/2008. /XII. 1./ Ör.    r e n d e l e t e t 

 

az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 

elfogadásáról  szóló többször módosított 2/2008. 

/II. 15./ Ör. módosításáról.  

 

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/ 

 

2. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2008. III. 

negyedéves gazdálkodásáról szóló írásos előterjesztés is kiküldésre került a képviselők 

részére. Részletesen ismertette a bevételek és kiadások alakulását, külön kiemelve az 
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egészségügyi alapellátásra, illetve az orvosi ügyelet biztosítására fordított kiadásokat. A 

bevételek teljesítése 79 %-os, a kiadások teljesítése 71 %-os.  

 

Kérte a  képviselőket, amennyiben észrevételük, kérdésük van, tegyék fel. 

 

Mivel a képviselők részéről hozzászólás nem volt, javasolta az előterjesztés 

elfogadását. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

93/2008. /XI. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete  „Beszámoló az 

önkormányzat 2008. III. negyedéves 

gazdálkodásáról” szóló előterjesztést 

elfogadja.  

 

/Beszámoló  a jkv. mellékletét képezi/ 

  

 

3. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a 2009. évi költségvetési koncepcióra 

vonatkozó előterjesztést írásban minden képviselő megkapta. A tervezés során a 

tényleges költségvetési sarokszámok még nem álltak rendelkezésre, a koncepcióhoz 

szükséges alapinformációk is három változatban jelentek meg, melynek oka a 

gazdasági válság hatása. Az állami költségvetés elkészítése során is a pénzügyi 

stabilitás megteremtése, a gazdasági helyzet normalizálása a fő feladat. A következő 

évben az infláció, a munkanélküliség növekedése várható, amely térségünkben már 

jelenleg is érezhető. Az önkormányzat gazdálkodásának, költségvetése tervezésének 

alapja továbbra is az, hogy a felhalmozási keretekhez ne nyúljunk hozzá, a működési 

hiányt inkább likvid hitellel pótoljuk. A 2009. évi költségvetési koncepció tervezése 

során figyelembe vettük a 2008. évi bevételeket, kiadásokat, a fejlesztési lehetőségeket 

és a vállalható feladatokat. A működési kiadásoknál a  kormány intézkedésének 

megfelelően csökkennek a bérjellegű kiadások, mivel a 13. havi illetmény kifizetésére a 

Kormány nem tud kötelezettséget vállalni. Az önkormányzat tervezett működési 

kiadásai, illetve bevételei közel 26,4 mFt-tal, felhalmozási kiadásai 23,7 mFt-tal 

csökkennek a 2008. évihez viszonyítva.  

 

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, javaslataikat. 

 

Krunikkerné Török Andrea  kérte a képviselőket, adjanak javaslatot a 18 mFt-os 

működési hitel csökkentésére vonatkozóan.  

 

Egyed Péter  képviselő az adóhátralékok behajtása céljából javasolta bírósági 

végrehajtó igénybevételét.  

 

Hárshegyi József  polgármester szerint a bevételek növelése érdekében  gondolkozni 

kellene a helyi adótételek emelésén. A magánszemélyek kommunális adóját javasolná  
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családosok esetében 15.000,-Ft-ra, az egyedülállóknak pedig 10.000,-Ft-ra felemelni. 

Az iparűzési adó összegét a jelenlegi 1,7 %-ról 2 %-ra, a környező településeken  már 

több éve az adómaximumot alkalmazzák. Az építményadó összegét pedig a jelenlegi 

300,-Ft-ról 500,-Ft-ra javasolná felemelni.  

 

Egyed Péter  szerint az egyedülállók részére megállapított jelenlegi 7.800,-Ft is magas, 

az emelt összeget nem tudják kifizetni. Véleménye szerint  nem csak a bevételek 

növelésén kellene gondolkozni, hanem a kiadások csökkentésének lehetőségét is meg 

kellene vizsgálni.  

 

Csillag Csaba alpolgármester szerint szemétszállítási díjat kellene inkább 

megállapítani, a kommunális adót pedig csökkenteni.  

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy az intézmények költségvetési 

koncepciója már megtárgyalásra, illetve elfogadásra került, módosítási javaslat nem 

volt a képviselők részéről.  Megkérdezte, konkrétan mire gondol.  

 

Egyed Péter   elmondta, hogy az intézmények, pl. az óvoda létszámcsökkentésére 

gondolt. 

 

Sztrik Emilné  óvodavezető szerint a jelenlegi óvodai létszámból nem lehet 

csökkenteni. A konyhai dolgozók állandó túlórát végeznek, sokszor hétvégén is 

dolgozni kell nekik.  

 

Takács Lászlóné  körjegyző  elmondta, hogy a Körjegyzőség 6 fős létszámára szükség 

van, a környező kisebb településeknél  magasabb létszámmal dolgoznak. A dologi 

kiadások között csak a legszükségesebbek szerepelnek a munkához szükséges, pl. a CD 

jogtár, Magyar Közlöny.  

 

Hárshegyi József   polgármester mivel több hozzászólás  nem volt, ismertette a 

költségvetési koncepcióra vonatkozó határozati javaslatot, és kérte annak elfogadását.  

 

Képviselő-testület a javaslattal  egyetértett, egyhangúlag  5 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

 

94/2008. /XI. 28./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

2009. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - 

az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – 

egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv 

összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A 

költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni. A 

tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a 

hiány csökkentésére kell fordítani. 

 

2. Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos 

gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget 
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kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére 

és a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A költségvetés 

készítése során a személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek 

megállapításánál az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) 

Kormány rendelet 58-59 §-bán rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni. 
 

3. Az önkormányzatnál és az intézményeknél a dologi kiadások vonatkozásában a 

tervezés során az előirányzatokat úgy kell kialakítani, hogy intézményrendszer 

kiegyensúlyozottan és biztonságosan működjön. 

 

4. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra 

nem csoportosíthatók át. Felhalmozás célú bevételek csak felhalmozási 

kiadásokra fordíthatók. 

 

5. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a szigorú 

végrehajtási tevékenységet.     

 

 

A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi 

költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról. 

 

Felelős:    Hárshegyi József polgármester  

             Takács Lászlóné körjegyző 

  

Határidő: 2009. január 31. 

 

 

/Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi/ 

 

 

4. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a 

képviselőtestület 2009. évre vonatkozó munkaterv tervezetét. Összeállításánál 

figyelembe vették az elmúlt évek munkatervét, a kötelezően megtárgyalandó 

feladatokat, melyben szerepelnek szakmai jellegű beszámolók, illetve civil szervezetek 

működéséről szóló tájékoztatók.  Az idei évben 10 együttes ülésre, több rendkívüli, 

illetve zárt ülésre került sor.  

Kérte a képviselőket amennyiben javaslatuk, észrevételük van, tegyék meg. 

 

Egyed Péter   képviselő megkérdezte miért csak hat testületi ülés van tervezve. 

 

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy az önkormányzati törvény évente hat 

kötelező képviselő-testületi ülés megtartását írja elő, ezért van a munkatervben 6 ülés 

tervezve. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján mindig több testületi ülés megtartására 

kerül sor.  
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Képviselők részéről több hozzászólás nem volt, ezért Hárshegyi József polgármester  

javasolta a munkaterv elfogadását. 

 

Képviselőtestület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az 

alábbi: 

 

95/2008. /XI. 28./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete „Monostorapáti község 

Önkormányzati Képviselőtestületének 

2009. évi munkaterve” című előterjesztést 

elfogadja.  

 

/Munkaterv a jkv. mellékletét képezi/ 

 

 

5. Napirend  

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a költségvetési szervek belső 

ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  alapján a  helyi önkormányzatra 

vonatkozóan belső ellenőrzési tervet kell készíteni, melyet a képviselő-testületnek kell 

elfogadni. A belső ellenőrzési tevékenységet a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 

Társulás látja el. A belső ellenőrzésre vonatkozó írásos előterjesztést a képviselők 

megkapták.  

Kérte a képviselőket mondják el javaslataikat.  

 

Képviselők részéről hozzászólás nem volt, ezért javasolta az előterjesztés elfogadását. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

96/2008. /XI. 28./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az önkormányzatra 

vonatkozó 2009. évi belső ellenőrzési 

ütemtervet elfogadja.  

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy a belső 

ellenőrzési ütemtervet a Tapolca és 

Környéke Kistérség Többcélú Társulás 

részére küldje meg. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

 körjegyző 

 

      Határidő:  azonnal 
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Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy az óvoda vezetője kérte az óvoda 

alapító okiratának módosítását.  

Kérte Sztrik Emilné óvodavezetőt tájékoztassa a képviselőket arról, hogy miért van 

szükség az Alapító okirat módosítására.  

 

Sztrik Emilné  elmondta, hogy az óvoda Alapító Okiratát a jelenleg hatályos 

jogszabályi feltételeknek megfelelően több adattal kellett kiegészíteni, ezért kérte új 

Alapító Okirat elfogadását és a régi hatályon kívül helyezését. Hiányzott az intézmény 

fenntartójának neve, címe, az intézmény típusa, OM. azonosítója, a felvehető maximális 

gyermek létszám, TEÁOR szám, az ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mértéke, 

a feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése, valamint  a költségvetési szerv 

vezetőjének kinevezésére vonatkozó rendelkezések.  

 

  

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a tájékoztatást, javasolta elfogadni az 

új Alapító Okiratot. 

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

 

97/2008. /XI.28./ Ökt.sz.         h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 

Alapító Okiratát elfogadja. 

  

Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy az 

Alapító Okirat Magyar Államkincstárnak 

történő megküldéséről intézkedjen. 

 

Felelős:     Takács Lászlóné  

         körjegyző 

 

  Határidő:   2008. december 15.  

 

 

Hárshegyi József   polgármester ismertette Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 

Társulás elnökének levelét. A Társulás már többször is foglalkozott egy új mentőállomás 

építésének lehetőségével. A Veszprém Megyei Önkormányzat és az Országos 

Mentőszolgálat támogatásával  új mentőállomás építését határozta el, melynek építési 

költségeihez a településeknek is hozzá kellene járulniuk  1000-Ft/lakos összeggel. Az 

önkormányzatok a befizetett hozzájárulás arányában tulajdonjogot kapnának. 

A hozzájárulás összege beépítetésre került a 2009. évi költségvetési koncepcióba, 

ezért javasolta a támogatás biztosítását.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag  5 igen szavazattal meghozta 

az alábbi: 
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98/2008. /XI.28./ Ökt. számú          h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Tapolca székhelyen létesülő 

új mentőállomás építését támogatja, a 

költségekhez  1000.-Ft/lakos összeggel, 

összesen :1.159.000.-Ft-tal hozzájárul. 

 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

hozzájárulást a  2009. évi költségvetésbe építse 

be. 

 

Felelős:      Takács Lászlóné  

                   körjegyző  

 
      Határidő:    2009. február 15.  

 

 

Hárshegyi József  polgármester ismertette a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi 

Társulás Elnökének levelét. A Társulási megállapodást több ponton kell módosítani, 

/48/ érdemi változtatásra 3 esetben került sor. Megváltozott a társulás székhelye: 

Tapolca, Nyárfa u.3., a közművelődési feladatok kiegészültek sportfeladatokkal, 

valamint két Bizottsággal egészült ki, Jegyzői Kollégium megszűnt.   

  
Javasolta elfogadni a társulási megállapodás módosítását. 

 

Képviselő-testület  a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta 

az alábbi: 

 

99/2008. /XI.28./Ökt. számú           h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2004. évi CVII. törvény 

alapján jóváhagyja a Tapolca és Környéke 

Kistérség Többcélú Társulás módosított társulási 

megállapodását. 

 

Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

döntésről a társulás elnökét értesítse. 

 

Felelős:      Takács Lászlóné  

        körjegyző 

 

                        Határidő:     2008. december 15. 

 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a szociális alapszolgáltatást és  a 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a Balaton-felvidéki Szociális Alapszolgáltató 

Társulás, valamint a Balaton-felvidéki Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 

keretében látják el. Jelenleg 3 mikró régióban végzik a feladatokat, mindegyik mikró 



 10 

régióban meg kell lenni az 5000 fő lakosnak. Vannak olyan települések akik ezt a 

feladatot a Vöröskereszt szervezettel végeztetik, ezért nem lehet lehívni a normatívát, 

a 2007. évit vissza is kellett fizetni. 

Társulási ülésen felvetődött, hogy célszerűbb lenne a kistérségi társulásba bevinni a 

feladatot, így több normatíva hívható le. 

 

Javasolta a képviselőknek, értsenek egyet azzal, hogy 2009. január 1-től a szociális 

alapszolgáltatást, a gyermekjóléti feladatokat a Tapolca és Környéke Kistérség 

Többcélú Társulás keretében lássák el, mondják fel a társulást a Zalahalápi székhelyű 

Balaton-felvidéki Szociális Alapszolgáltató Társulással, valamint a Balaton-felvidéki 

Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulással.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta 

az alábbi: 

 

100/2008. /XI.28./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2008. december 31-el közös 

megegyezéssel megszünteti a Zalahalápi 

székhelyű Balaton-felvidéki Szociális 

Alapszolgáltató Társulást, valamint a Balaton-

felvidéki Gyermekjóléti Alapszolgáltató 

Társulást. 

 

2009. január 1-től a szociális 

alapszolgáltatásokat, gyermekjóléti 

alapszolgáltatásokat a Tapolca és Környéke 

Kistérség Többcélú Társulás /8300 Tapolca, 

Nyárfa u.3./  keretében  látják  el.  

 

Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert 

a megállapodás aláírására.  

 

Felelős:    Hárshegyi József 

                                  polgármester  

 

Határidő:  2008. december 31.  

 

 

Hárshegyi József  polgármester ismertette Farkas Lajos Monostorapáti, Cinege-köz 1.  

szám alatti lakos, valamint Szita Anett Monostorapáti, Iskola u. 9. szám alatti lakosok 

telekvásárlás iránti kérelemét.  

Nevezettek a Monostorapáti 951/9. hrsz. alatti 1298 m
2 

nagyságú lakótelket szeretnék 

megvásárolni. Javasolta Őket vevőnek  kijelölni.  

 

Képviselőtestület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  
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101/2008. /XI. 28./ Ökt. számú  h a t á r  o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti 

belterületben lévő 951/9. hrsz. alatti 1298 

m2 nagyságú építési telek vevőjéül 

 

Farkas Lajos  Monostorapáti, Cinege-

köz 1.  és Szita Anett Monostorapáti, 

Iskola u. 9.   szám alatti   lakosokat 

kijelöli. 

 

 Az ingatlan vételárát 500,-Ft/m2 + ÁFA 

összegben – 649.000,-Ft + 129.800,-Ft 

ÁFA – állapítják meg. Az ingatlan 

vételára összesen: 778.800,-Ft.  

A lakótelek víz, villany, közművel ellátott.  

 

Képviselőtestület 4 éves beépítési 

kötelezettséget ír elő. Beépítési 

kötelezettség nem teljesítése a szerződés 

felbontását vonja maga után. 

 

Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, 

hogy a szerződés elkészítéséről, az 

ingatlan-nyilvántartáson történő  

átvezetéséről gondoskodjon.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

       körjegyző 

 

Határidő:  2008. december 15.  

 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a felső iskola bővítésével kapcsolatos 

tervek elkészítésére, illetve műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó előzetes 

pénzügyi tárgyalásoknál egy kis félreértés történt. A munkadíjra vonatkozó 

megállapodásból kimaradt az engedélyezi terv elkészítésének díja, melynek összege 

250.000,-Ft + ÁFA. Javasolta a terveket készítő Trabs Építő és Szolgáltató Bt. részére a 

munkadíj kifizetését elfogadni. 

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

102/2008. /XI. 28./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti  község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye” 

Közös Fenntartású Általános Iskola 



 12 

tetőterének bővítésével kapcsolatos 

engedélyezési tervek elkészítéséért a 

tapolcai Trabs Építő és Szolgáltató Bt. 

vállalkozó vállalkozói díját 250.000,-Ft + 

ÁFA összegben – bruttó 300.000,-Ft-ban - 

állapítja meg.  

 

Képviselő-testület utasítja a Körjegyzőt, 

hogy fenti összeg utalásáról gondoskodjon.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

 Körjegyző 

 

      Határidő:   2008. december 15. 

 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a jelenleg érvényes települési 

rendezési terv elfogadására 3 éve került sor az akkori adottságok, körülmények, 

valamint a Balaton törvény előírásainak figyelembevételével. Az azóta eltelt évek alatt a 

gyakorlat azt bizonyította, hogy nem minden esetben történt a szabályozás úgy, ahogy 

kellett volna. Több kérelem is érkezett a rendezési terv módosítására vonatkozóan. Az 

önkormányzat intézményét, az iskolát is érinti ez a változtatási kényszer, hisz a tervek 

között szerepel egy tornaterem építése, mely a jelenleg hatályos rendezési terv szerint a 

szükséges homlokzat-magasságban nem építhető meg, ez az iskola tetőtér beépítése 

során derült ki.  

A rendezési terv módosítása költséggel jár, ezért kérte a képviselő-testület véleményét, 

kezdeményezzék –e a rendezési terv módosítását.  

 

Egyed Péter  képviselő egyetért a rendezési terv módosításával, de előzetesen  

tájékoztatni kell a lakosságot, hogy az Őket érintő javaslatok is feldolgozásra 

kerüljenek. Elmondta, hogy Őt személyesen is érinti a módosítás, a három évvel ezelőtti  

módosítás során  nem vette észre, hogy a területét keresztül vágja egy tervezett út, 

melyre nem lesz szükség.  

 

Hárshegyi József   polgármester kérte a képviselőket aki egyetért azzal, hogy a 

rendezési terv módosítását kezdeményezzük, a költségekre árajánlatot kérjünk, 

kézfeltartással jelezzék.  

 

103/2008. /XI. 28./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a benyújtott kérelmek, 

valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján 

indokoltnak tartja a rendezési terv 

módosítását. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

rendezési terv módosítására, 

felülvizsgálatára vonatkozóan kérjen 

árajánlatokat. 
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Felelős:     Hárshegyi József 

        polgármester 

 

Határidő:   2008. december 31. 

 

 

Egyed Péter  képviselő elmondta, hogy egyre több személy végez használtcikk árusítást 

a faluban. Tudomása szerint ez a tevékenység vállalkozói engedélyhez kötött. 

Megkérdezte rendelkezik –e bármelyik személy ilyen engedéllyel.  

 

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy vállalkozói engedélyt senki nem kért ilyen 

tevékenységre, nehéz bebizonyítani, hogy helyben árusítanak. 

 

Hárshegyi József  polgármester mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 17.20 órakor 

bezárta.  

 

Kmf. 

 

 

 Hárshegyi József     Takács Lászlóné 

  polgármester          körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

 Egyed Péter      Szálinger Péter 

  képviselő         képviselő 


