Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 183-5/2009.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009.
június 24-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános
üléséről.

Helye:
Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége
.
Jelen vannak:
Hárshegyi József
polgármester
Csillag Csaba
alpolgármester
Egyed Péter
képviselő 18.05 órától
Polgár László
képviselő
Szálinger Péter
képviselő
Szipőcs Csaba
képviselő
Sztrik Emilné
képviselő
Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Varga János

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Marton Zsolt
Közlekedésrend.Aloszt.vez.
Molnár Tibor
Körzeti megbízott rendőr
Dr. Piedl Endre
háziorvos
Földiné Sümegi Judit
védőnő
Török Zoltánné
Mozgáskorlt.helyi csop.vez.
Zentai János
Nyugdíjasklub vezetője
Somogyi Istvánné, Rompos Csilla Énnekkar képv.
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szálinger Péter
Polgár László

képviselő
képviselő

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.
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Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Szálinger Péter és
Polgár László képviselők lesznek.
Ismertette a napirendet, kérte, hogy azt egyetértés esetén fogadják el.
Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, a napirendet egyhangúlag 7 igen
szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták.

Napirend:

1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2009. /VII. 1./ rendelete az étkezési térítési díjakról.
Előadó:

Hárshegyi József
Polgármester

2./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről.
Előadó:

Molnár Tibor
körzeti megbízott

3./ Beszámoló az Énekkar munkájáról.
Előadó:

Őri Sándor
karvezető

4./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről, Vöröskereszt
szervezet munkájáról.
Előadó: Dr. Kurkó György fogorvos
Dr. Piedl Endre háziorvos
Földiné Sümegi Judit védőnő
Sztrik Emilné Vöröskereszt szerv. elnöke
5./ A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelv
rendelkezései szerinti jogharmonizáció.
Előadó:

Hárshegyi József polgármester
Takács Lászlóné körjegyző

6./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester
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Napirend előtt:
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót a
képviselők írásban megkapták.
Kiegészítésként elmondta, hogy június 9-én a Bakonykarszt nyílt napot tartott a
hegyesdi szennyvíztisztítónál, meg lehetett nézni a létesítményt. Hétvégén megtörtént
az iskolai évzáró, az elmúlt évekhez hasonlóan ismét megrendezték Uzsán a
nagyszülők-unokák találkozóját, a helyi Nagycsaládos Egyesület megünnepelte
megalakulásának 15. évfordulóját. Szombaton kerül sor az „Apáti” találkozóra
Bátaapátin, településünket 21 fő képviseli.
Kérte amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van, tegyék meg.
A tájékoztatóval kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem történt.
1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az étkezési- térítési díjról szóló
rendelet tervezetet minden képviselő írásban megkapta. Megkérte Sztrik Emilné
óvodavezetőt, amennyiben a rendelet-tervezettel kapcsolatban szóbeli kiegészítése van,
tegye meg.
Sztrik Emilné elmondta, hogy az étkezési- térítési díj jelenlegi emelése nem lett
tervezve a költségvetésbe. Az adó jogszabályok változása - július 1–től életbe lépő 5
%-os ÁFA emelés – miatt törvényi kötelezettség az emelés, csak ezzel az összeggel
emelkedik a térítési díj.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a kiegészítést, mivel az előterjesztéssel
kapcsolatban észrevétel nem volt javasolta a rendelet megalkotását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta az
alábbi:
6/2009. /VI. 25./ Ör.

rendeletet
az étkezési- térítési díjakról.

/Rendelet a jkv. mellékletét képezi/

2. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy „Monostorapáti község közbiztonsági
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolót” a képviselők előzetesen írásban megkapták. A
beszámolóból látszik, hogy az elmúlt évben a bűncselekmények száma növekedett, a
hangsúlyt továbbra is megelőzésre kell helyezni. Az „Elpusztult Falvak” konferenciáján
is értékelték a közbiztonság helyzetét, az emelkedés ellenére Monostorapátiban még

4

mindig jobb a statisztika, mint a többi településen. Hosszú távon vizsgálva a megyén,
illetve a kistérségen belül is jobb. Felkérte Molnár Tibor körzeti megbízottat
amennyiben a beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítés van, tegye meg.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy a 2007. évhez viszonyítva a
bűncselekmények száma duplájára emelkedett, melyet túlnyomó részben 2 fiatalkorú és
4 gyermekkorú követett el. Egy fő előállítására több alkalommal is sor került. A
településen két problémás család van, de a helyben lakók nem érzékelik azt ami
országos szinten történik. Az ittas vezetők száma is nőtt, sebességmérőt több
alkalommal kihelyeztek. Az iskolával jó kapcsolatot alakítottak ki, évek óta
megrendezik a kerékpáros ügyességi versenyt. Megköszönte a képviselő-testületnek,
hogy anyagi támogatást nyújtott a szolgálati gépjármű javításához. Elmondta, hogy a
Polgárőrség sajnos már 3-4 éve nem működik folyamatosan, már többször kísérletet
tettek az újjászervezésre, de sajnos nem sikerült.
Kérte a képviselőket amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük
van, tegyék meg.
Szipőcs Csaba képviselő megkérdezte a gyermekkorú elkövetőknél a szülőkkel
szemben miért nem lehet fellépni.
Molnár Tibor elmondta, hogy a szülő nincs a gyermekkel az elkövetés helyszínén, így
vele szemben nem lehet intézkedni. A Gyermekjóléti Szolgálatnak minden esetben
jelezték a problémát, tudomása szerint a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
kezdeményezte a kiskorúak védelembe vételét.
A beszámolóval kapcsolatban még megjegyezte, hogy a 7301 számú fő út szélén lévő
fák állapotát /korhadtak, balesetveszélyesek/ jelezték a Közúti Igazgatóságnak, az
útszéli kaszálást is kérték.
Marton Zsolt Közlekedési Alosztályvezető megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy
rendszámfelismerő műszert kapott a tapolcai Rendőrkapitányság, amely minden
problémát, hiányosságot kiszűr a gépjárművekkel kapcsolatban, - pl. lejárt műszaki - .
Az átutazó bűnözőkre odafigyelnek, nagyobb lesz a rendőri jelenlét, mivel feltöltik a
személyi állományt. Kérte a képviselő-testület további segítségét, támogatását.
Polgár László elmondta, hogy a felsorolt fiatalok sokszor megfordulnak a káposztáskertek környékén, felszedik a terményt. Látásból ismeri Őket, de személy szerint nem
tudja megmondani melyikek voltak.
Hárshegyi József elmondta, hogy általában minden településen van egy kemény mag,
amely leszűkül 4-5 családra, ez kb. 30 fő, és többségben nem is apátiak, hanem
valahonnan betelepültek. A statisztika az esetek számát mutatja. Megköszönte a
tájékoztatást, kérte a gyerekekkel, iskolával való kapcsolat-tartást. A körzeti
megbízottak a felnőtt lakosság elfogadta, tiszteli, gond esetén megkeresi.
Javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
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54/2009. /VI. 24/ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete „Monostorapáti község
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról” szóló beszámolót
elfogadja.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/

3. Napirend
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy az Énekkar képviselője egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. Megkérte Rompos Csillát, hogy az Énekkar
képviselőjeként tájékoztassa a képviselőket 2008. évben végzett munkájukról.
Rompos Csilla a képviselő-testületnek benyújtott írásos beszámoló alapján szóban
tájékoztatta a jelenlévőket az Énekkar 2008. évi tevékenységéről.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a tájékoztatást, a beszámolót kiegészítette
azzal, hogy az Énekkar tevékenysége folyamatos, hisz hetente tartanak próbát.
Zentai János az Énekkar tagja megköszönte az önkormányzat anyagi támogatását,
melyből új fellépő ruhákat varrattak a nők részére. Elmondta, hogy saját bevétellel is
rendelkeznek, hisz havonta 300,-Ft tagdíjat fizetnek a tagok, valamint a bucsúi bál
szervezése is hozott bevételt.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az Énekkar folyamatosan készül a
fellépésekre, mozgalmas élet van a szervezetben, további tevékenységükhöz sok sikert
kívánt. Javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
55/2009. /VI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete az Énekkar munkájáról
szóló beszámolót e l f o g a d j a .

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
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4. Napirend
Hárshegyi József polgármester az egészségügy helyzetéről szóló beszámoló előtt
elmondta, hogy az önkormányzat 2,5 millió forintot különített el traktor vásárlásra.
Amennyiben nem írnak ki megfelelő – kisebb saját erőt igénylő – pályázatot, ezt a pénzt
az egészségügy fejlesztésére fordítják. Önkritikaként megjegyezte, hogy tavalyi évben
nagyon jó feltétellel pályázni lehetett volna az orvosi rendelő felújítására, de a
képviselő-testület úgy döntött, hogy nem fontos.
Megkérdezte az előadókat, a beszámolókkal kapcsolatban van –e szóbeli kiegészítésük.
Földiné Sümegi Judit védőnő kérte a nyílászárók mielőbbi javítását, egyéb szóbeli
kiegészítés nem volt.
Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Veszprém megyei
Önkormányzat által fenntartott középiskolák tanulói körében 2006. október 1. és 2007.
március 31. között szűrővizsgálatot tartottak. Vizsgálatok kiértékelése nagyon
lehangoló képet fest megyénk 18-20 éves tanulóinak egészségi állapotáról, a fiatalok
életmódjáról. A Megyei Közgyűlés elnöke kéri a polgármesterek segítségét abban, hogy
az önkormányzatok által fenntartott iskolákban a tanórákon, illetve különböző
foglalkozásokon segítsék elő a gyermekek egészséges életmódra nevelését, illetve ha az
elmúlt 5 évben volt a településen valamilyen szűrővizsgálat, annak eredményét küldjék
meg a megyei önkormányzat főjegyzőjének. A levelet tájékoztatás végett megküldi az
iskola igazgatójának, kérte az iskola igazgatót heti egy órába tartsanak felvilágosítást a
gyerekeknek az egészséges életmódról.
Polgár László képviselő megkérdezte hova lehet fordulni, ha hétvégén kábelégetést
tapasztal. A beszámolóban is szerepel, hogy növekszik a daganatos megbetegedések
száma, ez is lehet az egyik kiváltó ok.
Hárshegyi József elmondta, hogy akár a Rendőrségnek, akár a Katasztrófa-védelmi
igazgatóságnak lehet jelezni, kijönnek, műszeres mérést tudnak végezni a levegő
szennyezésről. Valóban növekszik a rákos betegek száma, és sajnos a népesség
növekedése még mindig minuszt mutat, csökken a lakosságszám. Figyelmeztetők a
statisztikák.
Kérte a képviselőket, mivel több hozzászólás nem volt, fogadják el a beszámolókat.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
56/2009. /VI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete
„Beszámoló
az
egészségügy helyzetéről, a Vöröskereszt
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munkájáról”
elfogadja.

szóló

előterjesztéseket

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/
5. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a belső piaci szolgáltatásról szóló
írásos előterjesztést a képviselők előzetesen megkapták. Felkérte Takács Lászlóné
körjegyzőt ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK Irányelv miatt az önkormányzati rendeleteket felül kell vizsgálni. Meg
kell állapítani azon rendeletek körét, amelyeket nem érint az irányelv, meg kell
határozni mely rendeletek tartoznak az irányelv hatálya alá, de nem érintettek, valamint
melyek azok, amelyek az irányelvvel érintettek.
Ismertette a határozati javaslatot mely konkrétan tartalmazza, csoportosítva; az
„irányelv alá nem tartozó”, az „irányelv hatálya alá tartozó hatályos rendeletek, melyek
nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely az irányelvvel érintett lenne”, ’ irányelv
rendelkezéseivel érintett, azokkal ellentétes önkormányzati rendeletek felsorolását. Itt
elmondta, hogy továbbra is javasolja engedélyhez kötni a településnév használatát,
valamint indokoltnak tartja a közterület-használatot továbbra is engedélyhez kötni,
mivel az utólagos ellenőrzés nem hatékony.
Az utolsó csoportba tartoznak azok az önkormányzati rendeletek, melyek hatályon kívül
helyezése szükséges. Ide tartozik a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus
ügyintézés kizárása, melyet a Ket. módosítása után 2009. október 1-től nem lehet
megtiltani.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a tájékoztatást és kérte a határozati
javaslat elfogadását.
Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
57/2009. /VI.24./ Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Parlament
és Tanács 2006/123/EK Irányelvével kapcsolatos jogharmonizációs kötelezettsége
alapján az alábbi döntést hozza:
1./ Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete által alkotott
hatályos rendeletek nem tartoznak az Irányelv hatálya alá:
6/2001./V.1./Ör. A járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról.
18/2001./XII.18./Ör. „Monostorapátiért Emlékérem” alapításáról és
adományozásáról.
1/2001./X.30./ Ör. körjegyzőség köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásáról.
15/2003./XII.30./Ör. Az építményadóról
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16/2003./XII.31./Ör. A helyi iparűzési adóról
17/2003./XII.31./ Ör a magánszemélyek kommunális adójáról
7/2004./VI.1./Ör. A helyi lakáscélú támogatásról
5/2005./X.28./Ör. A gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi ellátásokról
13/2006./X.15./Ör. A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4/2007./V.1./ Ör. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
3/2009./II.15./Ör. a önkormányzat 2009.évi költségvetéséről.
2./ Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete által alkotott
hatályos
rendeletek
az Irányelv hatálya alá tartoznak, de nem
tartalmaznak olyan rendelkezést, amely az irányelvvel érintett lenne:
2/1999./II.12./Ör. A helyi közművelődésről
17/2000./XII.22./Ör. A környezetvédelemről.
9/2000./X.1./Ör. A temetőkről és a temetkezés rendjéről
9/2004./VII.,1./Ör. A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.
5/2005./VIII.1./Ör. A hulladékgazdálkodási tervről
6/2006./III.15./Ör. Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatáénak, valamint
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról.
7/2007./VIII.22./Ör. Az állatok tartásáról
7/2008./X.31./Ör. Az önkormányzat vagyonáról, és vagyongazdálkodás
szabályairól.
11/2008./XII.15./Ör. Az étkezési-térítési díjakról.12/2008./XII.15./Ör. Az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott
ivóvízért fizetendő díjakról.
17/2008./XII.15./Ör. A 2009. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról.
3./ Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete által alkotott
hatályos rendeletek közül az Irányelvvel érintett önkormányzati rendeletek
a következők:
6/2000./VII.14./Ör a helyi címer- és zászló alapításáról és használatának
rendjéről.
11/2005./X.28./Ör. A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus
ügyintézésről, és határidőről
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8/2008./X.31./Ör. A közterületek használatának rendjéről.
4./ Irányelv rendelkezéseivel érintett, azokkal ellentétes alábbi önkormányzati
rendeletek fenntartása szükséges, és indokolt:
6/2000./VII.14./Ör. A helyi címer- és zászló alapításáról és használatának
rendjéről. A rendelet rögzíti az engedélyezési eljárást, mely Monostorapáti
községnév használatát lehetővé teszi. Annak érdekében, hogy a település
közmegbecsülését fenntartsuk ellenőrzés alatt kell tartani a földrajzi név
használatát. Utólagos ellenőrzés nem hatékony. Az engedélyezési rendszer
biztosítja az Irányelv 9-13 cikkben meghatározott feltételeket.
8/2008./X.31./Ör. A közterületek használatának rendjéről. Továbbra is indokolt a
közterület-használatot engedélyhez kötni, annak érdekében , hogy a közrendet
rendjét fenntartsuk, településkörnyezetet megvédjük,. Ellenőrzés alatt kell
tartanunk a közhasználatú területek eltérő funkciójú használatát. Utólagos
ellenőrzés nem hatékony. Az engedélyezési rendszer biztosítja az Irányelv 9 cikk.
/1/ bek. (a)-(c) pontjaiban rögzített elvárást, teljesíti a 10-13 cikkben
meghatározott feltételrendszert.
5./ Irányelv rendelkezéseivel érintett azokkal ellentétes alábbi önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése szükséges:
11/2005./X.28./Ör. A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus
ügyintézésről, és határidőről. Rendelet megtiltja a hatósági eljárásokban az
elektronikus út alkalmazását. E rendelet ellentétes az Irányelv 8. cikkében rögzített
elvárással, így e rendeletet hatályon kívül kell helyezni 2009. október 1-től .
Hatályon kívül kell helyezni a módosító rendeleteket is, mivel azok beépülnek az
alaprendeletbe.
Felelős:

Hárshegyi József polgármester
Takács Lászlóné körjegyző

Határidő:

azonnal.

Hárshegyi József polgármester javasolta a kiküldött önkormányzati rendelet-tervezet
alapján a rendelet megalkotását az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről, mivel azok beépültek az alaprendeletbe.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta
az alábbi:
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7/2009. /VI. 25./ Ör.

rendeletet
az egyes önkormányzati
hatályon kívül helyezéséről.

rendeletek

/rendelet a jkv. mellékletét képezi/
Hárshegyi József polgármester ismertette azokat a helyi önkormányzati rendeleteket
amelyek az irányelvvel nem érintettek, de jogharmonizációs záradékkal kell ellátni.
Javasolta a módosításukra vonatkozó rendelet megalkotását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal megalkotta
az alábbi:
8/2009. /VI. 25./ Ör.

rendeletet
az egyes önkormányzati
módosításáról.

rendeletek

/rendelet a jvk. mellékletét képezi/
6. Napirend
Hárshegyi József polgármester ismertette a Veszprém Megyei Rendőr- Főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálatvezető levelét, melyben kéri a képviselő-testület támogató
határozatát Dr. Smura János rendőr alezredes Tapolcai Rendőrkapitánnyá történő
kinevezéséhez.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a kinevezéssel kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
58/2009. /VI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. tv. III. fejezet (2)
bekezdése alapján támogatja dr. Smura
János
Tapolcai
Rendőrkapitányság
vezetőjévé történő kinevezését.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy az erről szóló határozatot a Veszprém
Megyei
RendőrFőkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének
küldje meg.
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Felelős: Takács Lászlóné
körjegyző
Határidő: 2009. június 30.
Hárshegyi József polgármester ismertette Andó Kft. Balatonfüred, Köztársaság u.
2/C. szám alatti jogi személy közterület-használati kérelmét, gázpalackot, szikvizet,
szörpöt árusítanak. Járműről történik az értékesítés heti egy alkalommal - kérelem
benyújtásától számítva - évi 27 nap veszi igénybe az önkormányzat közterületeit 6 m2
nagyságban. A közterület-foglalási rendelet alapján a használati díj mértéke 700,-Ft/nap,
így 18.900,-Ft-ot kell fizetnie egész évre.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a kérelemmel, kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:
59/2009. /VI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
közterületek
használatának rendjéről szóló 2/2009. /II.5./
önkormányzati
rendelettel
módosított
8/2008. /X. 31./ önkormányzati rendelet 4.
§-a alapján engedélyezi, hogy Andó Kft.
8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 2/C.
szám alatti jogi személy az önkormányzat
közterületeit igénybe vegye árusítás
céljából heti egy alkalommal, 2009.
december 31-ig 27 napra.
Képviselő-testület a bérleti díj mértékét a
rendelet 10. §. 3. sz. melléklet alapján 700,Ft/nap összegben határozza meg, mely
összesen 18.900,-Ft 2009. évre.
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert a közterület használati
szerződés megkötésére, és a használati díj
beszedésére.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2009. július 15.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. alapján a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulást is be kell sorolni a
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tevékenység jellege alapján, a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján, valamint
meg kell határozni az irányító szervét és a foglalkoztatottakra vonatkozó jogszabályt is.
A jogszabály alapján ezért módosítani kell a társulás Alapító Okiratát az alábbiak
szerint:
- 4. pont kiegészül: „A jogi személyiségű költségvetési szerv irányító szerve: a
Társulási Tanács”
- 5. pont kiegészül: „A Társulás a szennyvízelvezetési és – kezelési feladatot –
mint közfeladatot – a Társulási Megállapodás és a Megállapodás önkormányzati
feladatellátás átruházásáról – rendelkezései szerint végzi”
- A főtevékenység megnevezése kiegészül: „682 002 Nem lakóingatlan
bérbeadása, üzemeltetése”
- 6. pont kiegészül: Tevékenység jellege alapján: „közhatalmi költségvetési szerv”
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: „ önállóan működő és gazdálkodó jogi
személyiséggel rendelkező költségvetési szerv”
- 7. pont kiegészül: A foglalkoztatottak jogviszonya: „közalkalmazotti jogviszony
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.
- 10. pont az alábbiak szerint módosul: „a Kormány 327/2008.(/XII. 30)Korm.
rendelettel módosított”, „a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
helyébe az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” megnevezés
lép.
Javasolta az Alapító Okirat módosítását elfogadni.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
60/2009. /VI. 24./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési
és – kezelési
Önkormányzati Társulás módosított Alapító
Okiratát elfogadja.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,
hogy az elfogadásról szóló határozatot a
Társulás részére küldje meg.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2009. június 30.
Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket a szennyvízberuházáshoz
kapcsolódó egyeztetésről. Elmondta, hogy a FŐBER által összehívott tárgyalásnak a
garanciális javítások elvégzése volt a tárgya. Előzetesen egyeztettek a kivitelezővel az
útjavításokról, a végleges egyeztetésre július 8-án kerül sor. Ígéretük szerint ha
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munkadíjuk rendezésre kerül, még a Völgynapok előtt elvégzik az utak javítását. Sajnos
még mindig vita tárgyát képezi az ÁFA visszautalása. Veszprém megye már három
hónapja visszatartja az ÁFA kifizetését, annak megérkezéséig a kivitelezőt nem tudja a
Társulás kifizetni.
Tájékoztatásként elmondta, hogy a Művészetek Völgye programsorozat
„Völgykavalkád” néven vált ismerté. Június 9-én volt a sajtótájékoztató, melyen mind
az öt település részt vett. Kapolcson már megjelent a programfüzet, Monostorapátié
jövő héten lesz kinyomtatva. Taliándörögd utánunk egy héttel tartja, 10 napos
rendezvényüknek Szőke András a főszervezője. Öcs csak falunapot tart, Ajka
támogatásával.
Felkérte Tóth Virágot tájékoztassa a képviselőket a várható programról.
Tóth Virág elmondta, hogy a rendezvény eredetileg Monostorapáti Nyári Kavalkád
nevet kapta, később döntöttek a Völgykavalkád mellett. Végleges programról még nem
tud tájékoztatni, mivel július 2-ig változhat, hisz a XVI. kerülettel még most folynak az
egyeztetések. Monostorapátin kívül 3 település csatlakozott a programsorozathoz. A
honlap szerkesztés még folyamatban van, hisz a finn programok miatt nemzetközivé
válik a rendezvény, ezért több nyelven kell megjelenni a honlapon. Részletesen
ismertette a programot, melynek a tervezetthez képest kisebb lett a költségvetése, ezért
várhatóan lesz program elmaradás.
A helyi lakosok jegyét szeretné a képviselő-testülettel megbeszélni, az önkormányzat
anyagi támogatást nem tudott adni, a költségek magasak, ezért a helyi lakosoknak sem
tudják ingyenes biztosítani a programok látogatását. Az elképzelések szerint 3.500,-Ftot kérnének a helyiektől, mellyel az összes programot látogathatnák, kivéve a templomi
koncertet. Véleménye szerint mindenkinek az az érdeke, hogy színvonalas műsor
legyen, az ide érkező vendégek máskor is visszatérjenek. Fontosnak tartja a bormutatót,
ami a falusi turizmust is vonzóbbá tenné a településen. A belépőjegyet minden esetben
karszalag helyettesíti, melyet a helyiek az előző évhez hasonlóan a hivatalban vehetnék
át.
Csillag Csaba alpolgármester megkérdezte mennyi lesz a napijegy a vidékieknek.
Tóth Virág elmondta, hogy a vidékiek részére 5000,-Ft lesz a napijegy, a hetijegy
pedig 9000,-Ft, mellyel a koncerteket is látogathatnák. Egy koncertjegy 3.500,-Ft-ba
kerül, ezen kívül fizetni kell 500,-Ft-ot a versgalériába, 1500,-Ft-ot a „Jó estét nyár ..”
programra, valamint 500,-Ft-ot a vasút-modell kiállításra. Vasárnap nem kell fizetni a
programokra. Tehát az aki minden programon részt kíván venni, jobban jár, ha heti
jegyet vásárol.
Hárshegyi József megkérdezte mennyi a tervezett költségvetés főösszege, és mennyi a
hiány.
Tóth Virág elmondta, hogy az összeállított programcsomag 16 millió forintba kerül,
ebből még 2,5 millió forint hiányzik, ezt próbálják összeszedni. Ha ez meg lesz,
biztonságos lesz a programok lebonyolítása. Bíznak benne, hogy lesznek érdeklődők, a
reklám folyamatosan működik, ezt szolgálta a sajtótájékoztató is.
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Szipőcs Csaba megkérdezte, aki a helyiek közül a Xavér koncertre is menni szeretne,
neki is meg kell –e venni a napijegyet. Véleménye szerint az is gondot fog okozni, hogy
a megvásárolt napijegy csak Monostorapátiba szól, nem lehet a szomszéd település
programjait látogatni vele.
Sztrik Emilné megkérdezte meg lehetne –e oldani, hogy a helyieknek ne kelljen a
Xavér koncertre belépőt váltani.
Tóth Virág elmondta, nem szükséges megvásárolni a napi jegyet, elég ha csak a 2000,Ft-os belépőjegyet veszik meg. Nem tudnak különbséget tenni a vidékiek és a helyiek
között, mivel nem kapnak állami támogatást a programokhoz, nincs aki a helyiek pénzét
pótolná. Ha ingyenesen részt vehetnének a helyiek, a fizető vendégek nem biztos, hogy
beférnének a templomba.
Hárshegyi József elmondta, hogy a Balatoni Fejlesztési Tanács támogatja a Xavér
koncertet, az idegenforgalom miatt, ehhez kéri az önkormányzat nyilatkozatát.
Tóth Virág elmondta, hogy ezt a pénzt nem a szervezők kapják meg a programra,
hanem közvetlenül a Talanta együttes / Xavér kísérő zenekara/ kapja a támogatást az
idegenforgalom fejlesztése miatt.
Szipőcs Csaba szerint lesznek olyan rendezvények, amelyek nem lesznek teltházasak,
azoknak ingyenesnek kellene lenniük.
Tóth Virág elmondta, hogy sok ingyenes program lesz, ami bárki által látogatható.
Próbálták egységesíteni a jegyárakat, de ettől Kapolcs elzárkózott. Véleménye szerint a
program kínálat között azért van különbség, a színvonalat nem akarják csökkenteni. A
jegybevétellel nehéz számolni, hisz az időjárástól is függ mennyien jönnek. Mivel
tavaly bejelentették, hogy elmaradnak a napok, sokan így tudják, és ez is gondot okoz, a
reklámok ellenére is.
Hárshegyi József elmondta, hogy a Somló Volán az idei évben is biztosítja a Csiga
buszt a 3 település érintésével: Kapolcs- Monostorapáti – Vigántpetend. Véleménye
szerint a következő napokban még nagyobb reklámot kell csinálni a programoknak.
Egyed Péter szerint a Kapolcs.hu honlapon kellene hirdetni a rendezvényt, az talán
többen látogatják.
Tóth Virág elmondta, hogy eddig 2600-an nézték meg az Ő honlapjukat, Kapolcsét
csak 500-an, mivel azt mondták nem lesz rendezvény.
Hárshegyi József
polgármester megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte a
képviselőket van –e közérdekű bejelentésük, javaslatuk.
Egyed Péter képviselő megkérdezte az „Algida” bejelentette –e közterület foglalási
igényét, hisz hetente jön árusítani.
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Takács Lászlóné
jelentkezett.

körjegyző elmondta már kapott róla tájékoztatást, de még nem

Hárshegyi József
órakor bezárta.

polgármester, mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 20.00

kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Szálinger Péter
képviselő

Polgár László
képviselő

