Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 230-18/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008.
december 29-én /hétfőn/ 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.

Helye:
Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége
.
Jelen vannak:
Hárshegyi József
polgármester
Csillag Csaba
alpolgármester
Egyed Péter
képviselő
Szálinger Péter
képviselő
Szipőcs Csaba
képviselő
Sztrik Emilné
képviselő 9.10 órától
Varga János
képviselő
Polgár László
képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné

körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Polgár László
Csillag Csaba

képviselő
alpolgármester

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

főelőadó

Hárshegyi József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, hisz a 8 fő képviselőből 7 fő jelen van, így azt megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Polgár László
képviselő és Csillag Csaba alpolgármester lesz.
Kérte a képviselőket, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat
fogadják el.
Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek, a napirendet egyhangúlag 7 igen
szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták.
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Napirend:

1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
18/2008. /XII. 31./ rendelete a luxusadóról szóló
többszörösen módosított 7/2006. /III. 30./ rendelet hatályos
kívül helyezéséről.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

2./ Köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmény
alapján képező 2009. évi célok megfogalmazása, körjegyző
2008. évi teljesítményértékeléséről tájékoztatás.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

3./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

Sztrik Emilné képviselő megérkezett.
Napirend előtt:
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót a
képviselők írásban megkapták. A határozatok végrehajtásáról rövid szóbeli is
tájékoztatást is adott.
Kérte amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van, tegyék meg.
A tájékoztatóval kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem történt.
1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a luxusadóról szóló helyi
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet a
képviselők írásban megkapták. A rendelet hatályon kívül helyezésére azért van
szükség, mert az Alkotmánybíróság 155/2008. /XII. 17./ Ab. határozatával a
luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. tv. egészét alkotmányellenesnek találta, ezért azt a
határozat kihirdetése napjával megsemmisítette. Az önkormányzatnak is hatályon kívül
kell helyeznie e tárgykörben hozott rendeleteit.
Javasolta a rendeletek hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelet elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 8 igen szavazattal megalkotta
az alábbi:
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18/2008. /XII. 31./ Ör.

rendeletet
a luxusadóról szóló
7/2006. /III. 30./Ör., a
12/2007. /XII. 15./Ör. és a 16/2008. /XII. 15./Ör.
hatályon kívül helyezéséről.

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/
2. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a
köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítmények alapját képező 2009. évi célok
megfogalmazásáról szóló előterjesztést, melyet az utolsó képviselő-testületi ülésen kell
kitűzni a köztisztviselők számára. A képviselőtestület határozza meg a körjegyzővel
szemben támasztott teljesítménykövetelményeket, a körjegyző pedig február 15-ig
írásban lebontja, illetve közli a köztisztviselőkkel a követelményeket.
Az általános célkitűzések két kategóriában sorolhatók: önkormányzati, illetve
államigazgatási feladatok ellátása, valamint a pályázati lehetőségek minél jobb,
eredményesebb kihasználása.
Részletesen ismertette a konkrét célkitűzéseket.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, javaslatukat a célkitűzésekre
vonatkozóan.
Egyed Péter képviselő javasolta a vízelvezető árkok felülvizsgálatával, javításával
kiegészíteni a célkitűzéseket. Konkrétan a Zrínyi utcai vízelvezető árokra gondol, egy
nagyobb esőzés idején a padló összefolyók nem nyelik el a vizet, így az úton folyik,
amely ha a tavasz folyamán valóban elkészül, tönkre is fog menni. Az utca felső
részénél – Horváth István sarokházánál - a vízelvezető árkok nincsenek összekötve, így
a vízelvezetés nincs megoldva.
Polgár László képviselő javasolta a -vízelvezető árkok karbantartásához kapcsolódóan
– az alsó iskolától a tóig kitisztítani a holtágat. Az utóbbi években még kaszálva sem
volt, a szennyvízelvezetési munkák során a kitermelt földet otthagyták, nem tud elfolyni
a víz. Baranyaiékkal beszélt, hozzájárulnának ahhoz, hogy a területükön alakítsanak ki
vízelvezető árkot, becsatlakoztatva az Iskola utcában keletkező csapadékvizet, melyet
az Őriék melletti kanyarba lehetne becsatlakoztatni a holtágba. A Sötéték melletti útról
a víz a telkére folyik a szennyvízelvezetési munkák óta, már többször kérte, hogy
állítsák vissza az eredeti állapotot, de ez a mai napig nem történt meg. Tudomása szerint
jövő évtől a rendszeres szociális segély helyett az önkormányzatnak munkát kell
biztosítani, az árkok tisztításához a munkaerő rendelkezésre fog állni.
Az óvoda épületének megóvása miatt javasolta a bitumenes járda felülvizsgálatát,
véleménye szerint az épület felé lejt, odavezeti a vizet.
Szipőcs Csaba képviselő elmondta, tudja, hogy a kitűzött célok megvalósítása nagy
mértékben függ a pályázati lehetőségektől, javasolta a tornaterem építését is beépíteni.
Hárshegyi József polgármester az Iskola utca vízelvezetésével kapcsolatban elmondta,
hogy a tavaszi útépítés során kerül javításra a vízelvezető árok is, mivel a
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szennyvízelvezetési munkáknál teljesen tönkrement. A kialakításnál egy szintbe kell
hozni az árok mélységét, amely jelenleg minden lakóház bejáratánál eltérő, ezért nem
tud elfolyni a víz.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a 2008. évre vonatkozó
teljesítményértékelés megtörtént, a képviselő-testület által meghatározott célok
megvalósultak. A hivatal vezetője és munkatársai kiemelkedő teljesítményt nyújtottak,
jogszabályban rögzített határidőket munkájuk során betartották. A körjegyző munkáját a
Megyei Közgyűlés - felterjesztése alapján - szakmai díjjal ismerte el
Javasolta a képviselőknek az elhangzott javaslatokkal kiegészítve, elfogadni a 2009.
évre kitűzött célokat.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 8 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
108/2008. /XII. 29./ Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított
1992. évi XXIII. tv. 34.§. (3) bek., és (5) bek. alapján a
2009. évre meghatározott célkitűzéseket elfogadta.
Jelen célok alapján a Képviselő-testület felkéri a
polgármestert gondoskodjon a körjegyzőre vonatkozó
teljesítménykövetelmények meghatározásáról.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a Képviselő-testület által
meghatározott kiemelt célok figyelembevételével, a
polgármester által a körjegyző számára meghatározott
egyéni teljesítménykövetelményeket a köztisztviselők
részére állapítsa meg.
Képviselő-testülete tudomásul vette a polgármester
tájékoztatóját Takács Lászlóné körjegyző teljesítmény
értékeléséről.
Felelős:
Határidő:

Takács Lászlóné
körjegyző
2009. január 15.

/értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
3. Napirend
Hárshegyi József polgármester ismertette a „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola levelét, melyben a 2008. évre megállapított költségvetési támogatás
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megemelését kérik, mert az építkezés miatt megemelkedett közüzemi számlák miatt
354.000,-Ft összegű áramszámlát nem tudtak kifizetni.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket,
Egyed Péter
képviselő megkérdezte, egyértelműen megállapítható –e, hogy az
építkezés miatt emelkedett az áramszámla, erre vonatkozóan a kivitelezési szerződésben
rögzítésre került –e, hogy a felmerült költségeket ki fizeti.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a szerződésben nem került rögzítésre,
hogy a közüzemi díjat ki fizeti, csak annyi szerepel, hogy az építkezéshez szükséges
energia felhasználását biztosítják.
Polgár László képviselő szerint az építkezés megkezdése előtt le kellett volna olvasni a
villanyórát és a felhasznált mennyiséget a kivitelezőnek kellene megfizetni.
Takács Lászlóné körjegyző megkérdezte, hogy a többi fenntartó önkormányzatoktól
kértek –e erre vonatkozóan támogatást.
Szipőcs Csaba iskolaigazgató elmondta, hogy a többi önkormányzattól nem kértek
támogatást, mivel a tanítás szeptembertől Kapolcson folyt, ott is keletkezett költség. A
részszámlákat folyamatosan fizették, a leolvasás szeptemberben volt, a novemberi
számlával kapták meg a különbözeti számlát, amit nem tudtak kifizetni.
Egyed Péter szerint ha már a leolvasáskor megjelent ez a különbözet, az építkezéssel
együtt járó energia fogyasztás még nem lehetett benn az elszámolásban, mivel az
építkezést csak szeptember 1-én kezdték meg. Javasolta a támogatás biztosítását a
számla kifizetéséhez, a szeptember 1. után keletkezett áramfogyasztással kapcsolatban
pedig egyeztetni kell kivitelező céggel.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket amennyiben egyetértenek azzal,
hogy az iskola részére az áramszámla kiegyenlítése céljából 354.000,-Ft
pótelőirányzatot biztosítsanak a 2008. évi költségvetés terhére, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal meghozta az alábbi:
109/2008. /XII. 29./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola részére
közüzemi számlák kiegyenlítése céljából
354.000,-Ft pótelőirányzatot biztosít a
2008. évi költségvetés hitelkerete terhére.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás
utalásáról gondoskodjon.

6

Felelős:
Határidő:

Takács Lászlóné
körjegyző
azonnal

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a körzeti megbízott rendőr részére
felújításra került az RB 37-37 frsz-ú Volkswagen típusú személygépkocsi, melynek
műszaki költségeit az 5 település vállalta. A felújítás 143.670,-Ft-ba került, mely
alapján Monostorapáti Önkormányzatnak 28.735,-Ft-ot kell biztosítani. Javasolta, hogy
2009. évben pedig 10.000,-Ft-tal járuljanak hozzá a fenntartási költségekhez. Kérte a
képviselőket értsenek egyet a hozzájárulással.
Képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal meghozta az alábbi:
110/2008. /XII. 29./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság tulajdonát képező
RB 37-37 forgalmi rendszámú Volkswagen
típusú szolgálati jármű 2008. évi műszaki
felújításához 28.735,-Ft-tal hozzájárul.
2009. évi fenntartási költségekhez 10.000,Ft összegű támogatást biztosít.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy erről a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányságot tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő:

2009. január 15.

Szipőcs Csaba képviselő 9.45 órakor elment.
Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskola tetőterének
bővítésére vonatkozó kivitelezői szerződés alapján az építési munkákat november 3-ig
be kellett volna fejezni. A lépcsőház átalakítása miatt a statikai terveket többször
módosítani kellett, ez nem tette lehetővé, hogy a kivitelező a vállalt határidőben
elvégezze a munkát. Az átalakítás plussz egy millió forint költséget jelentett a
vállalkozónak, ezért azt javasolja, hogy a képviselő-testület tekintsen el kötbér
igényétől. A műszaki átadás-átvétel megtörtént, az elvégzett munka minősége
kifogástalan, nagyon jó, precíz munkát végeztek.
Kérte a képviselőket, ha ezzel egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
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Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
111/2008. /XII. 29./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete az Önkormányzat és az
SZ-L-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
között létrejött - „Művészetek Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskola
bővítési, tetőterének beépítési munkáira
vonatkozó – vállalkozási szerződésben
rögzített napi 200.000,-Ft-os kötbértől
eltekint, mivel a
késedelem nem a
vállalkozó mulasztásából következett be.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy a döntésről a kivitelezőt tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2009. január 15.
Hárshegyi József polgármester javasolta, hogy a Monostorapáti, Óvoda u. 5. szám
alatti szolgálati lakásra vonatkozó, - Kovács Katalinnal kötött - bérleti szerződést a
korábbi feltételeknek megfelelőn 2009. december 31-ig hosszabbítsák meg, 15.000,-Ft
bérleti díj + rezsi összegben.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
112/2008. /XII. 29./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Monostorapáti Óvoda
u.5. szám alatti szolgálati lakásra kötött
bérleti szerződést 2009. december 31-ig
meghosszabbítja,
Kovács Katalin és
családja bérleti jogviszonyát változatlan
feltételekkel fenntartja.
Utasítja a Körjegyzőt, hogy a szerződés
meghosszabbításáról gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2008. december 31.
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Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskola lebontott
acél tetőszerkezetét egy helyi lakos szeretné megvásárolni gépszín kialakítása céljából.
Mivel az önkormányzat nem tudja saját célra hasznosítani, véleménye szerint
értékesítésre meg kell hirdetni.
Elmondta, hogy a lakosság részéről többen megkeresték a mozgóboltokra megállapított
közterület-foglalási díjjal kapcsolatban. Nehezményezik, hogy olyan magas díj lett
megállapítva, hogy a vállalkozók megszüntetik szolgáltatásukat. A lakosság, főleg az
idősebbek igénylik ezt a szolgáltatást, ezért a következő képviselő-testületi ülésen
foglalkozni kellene a díj esetleges csökkentésével. Amennyiben helyi vállalkozók
vállalják, hogy kiszállítják, illetve házhoz szállítják termékeiket, az is megoldás lehetne.
Megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 10.00 órakor bezárta.
Kmf.

Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Csillag Csaba
alpolgármester

Polgár László
képviselő

