
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

 

 

Száma: 113-4/2010. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. április 21-

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 

    Szipőcs Csaba   képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő 

    Varga János   képviselő 

 

    Távolmaradását előzetesen nem jelentette be: 

 

    Polgár László   képviselő 

    Szálinger Péter  képviselő 

     

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Krunikkerné Török Andrea   költségv.főea. 

    Török Józsefné  szoc. főelőadó  

    Török Zoltánné  Mozgáskorlt.helyi csop.vez. 

    Zentai János   Nyugdíjasklub vezetője 

    Kiss János   Ifjúsági Klub vez.  

    Soós Gyula   Nagycsaládos egy. vez.  

     

     

Jegyzőkönyv hitelesítők: Csillag Csaba   alpolgármester  

   Egyed Péter   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: Csillag Csaba  alpolgármester és Egyed 

Péter  képviselők lesznek. 

 

Ismertette a napirendet, kérte, hogy azt egyetértés esetén fogadják el. 
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Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, a napirendet egyhangúlag 6 igen 

szavazattal,  határozathozatal nélkül elfogadták. 

 

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

 3/2010. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. 

évi költségvetésének  zárszámadásáról. 

 

 Előadó:     Hárshegyi József 

    polgármester 

 

2./  Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

       átfogó értékelése. 

 

 Előadó:     Hárshegyi József 

                   polgármester 

 

3./  Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról. 

 

 Előadó:     Egyed Péter 

                   Bizottság elnöke 

 

                                    4./  Vegyes, aktuális ügyek.  

 

  Előadó:    Hárshegyi József 

   polgármester 

 

 

1. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról 

szóló rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztésből is látszik, hogy 

az eredeti költségvetéshez képest több módosítás is történt, amit a költségvetési rendelet 

módosítások során megtárgyaltak. A tervezett 19 millió forintos hitelt nem kellett felvenni, 

sőt 2,2 millió plusszal zárták a költségvetést, tehát jó költségvetést mondhatunk magunk 

mögött. Minimális volt a vagyoni értékcsökkenés. 

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket a beszámolóval kapcsolatban.  

 

Varga János   képviselő  szerint biztos most is van olyan szám a költségvetésben, amiről 

másképp döntenének. Pozitívabb is lehetne, de összességében nem egy rossz költségvetési 

évet hagyunk magunk mögött.   

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, ahol kellett visszafogott gazdálkodást 

alkalmaztak. Az állami normatívák csökkentek, -  mint pl. az  általános iskolai oktatásra 

kapott normatíva az előző évekhez viszonyítva közel 20 %-kal – az önkormányzati támogatást 

éppen ezért nem lehetett csökkenteni, a fejlesztésre tervezett pénzt kellett felhasználni 

működésre.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, javasolta a zárszámadás elfogadását. 
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Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal megalkotta az 

alábbi:  

 

3/2010. (IV. 26.) önkormányzati   r e n d e l e t e t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete 2009. évi költségvetés 

zárszámadásáról.  

 

/Rendelet jkv. mellékletét képezi/ 

 

2. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény előírja, hogy az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról átfogó értékelést készítsen, melyet a képviselő-testületnek meg kell 

tárgyalnia.  

Erről a munkáról szóló beszámolót írásban megkapták a képviselők. A beszámoló szakmailag, 

számszakilag bemutatja az ellátott feladatot.  

 

Megkérte Török Józsefné gyámügyi előadót amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban 

szóbeli kiegészítése van, tegye meg.  

 

Török Józsefné   elmondta szóbeli kiegészítése nincs.  

Kérte a képviselőket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban észrevételük, kérdésük van, 

tegyék fel.  

 

Képviselők részéről észrevétel nem volt, ezért  Hárshegyi József polgármester javasolta a 

beszámoló elfogadását.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag,  6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

19/2010. /IV. 21./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t 

 

Monostorpáti  község Önkormányzata Képviselő-

testülete „Monostorapáti község 

Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése  

2009.”  szóló előterjesztést  e l f o g a d j a .  

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy az értékelést a Közép-

dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 

Szociális és Gyámhivatala Veszprémi 

Kirendeltségének küldje meg.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                 körjegyző 

 

Határidő:   2010. április 30. 
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/Értékelés és a jkv. mellékletét képezi/ 

 

3. Napirend 

 

Hárshegyi József  polgármester elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2006. 

október 12-től végzett munkájáról  szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. 

Véleménye szerint a beszámoló részletes, melyből megállapítható, hogy az esetek száma 

évente 78-88 között mozog. A rendelkezésre álló pénzeszköz minden évben csökkent, a 

helyzet egyre nehezebb, mindenhol csökkentik a támogatásokat, a lehetőségek mérséklődnek.  

 

Megkérte Egyed Pétert, a bizottság elnökét, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban 

szóbeli kiegészítése van, tegye meg.  

 

Egyed Péter   elmondta, hogy a  beszámoló részletes, ezért szóbeli kiegészítése nincs. 

Megköszönte a kívülálló bizottsági tagok  - Török Zoltánné, Illés Józsefné - , valamint Török 

Józsefné szociális előadó munkáját. 

 

Varga János   képviselő – bizottsági tag – elmondta, hogy minden évben karácsony előtt 

minden bizottsági tag végig gondolja környezetében  kik azok akik nem kérnek támogatást 

valamilyen okból, de rászorulnának.  Véleménye szerint a civil szervezetek vezetőinek 

nagyobb a rálátása, jobban ismerik tagjaikat, ezért kérte, hogy jelezzék a bizottságnak azokat 

akiket támogatni gondolnak.  

 

Soós Gyula   Nagycsaládos Egyesület elnöke elmondta, hogy karácsony előtt közel 2 tonna 

élelmiszert osztottak ki rászoruló tagjaiknak. Egy bizonyos jövedelem határ alatt azonban 

nem lehet támogatást adni, ez mindig konfliktust okoz. Az adományokat az Egyesület kapja, 

Ők koordinálják a szétosztást.  

 

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a bizottsági tagok munkáját, mivel több 

hozzászólás nem volt, javasolta a beszámoló elfogadását.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi: 

 

 

20/2010. /IV. 21./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  „Monostorapáti község 

Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális 

és Egészségügyi Bizottságának beszámolója a 

2006. október 12-től végzett munkájáról” című 

előterjesztést elfogadja.  

 

/Beszámoló  a jkv. mellékletét képezi/ 
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4. Napirend 

 

Hárshegyi József polgármester  tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv. 92. §. (10) bek. alapján a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves 

ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 

éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, - a 

tárgyévet követően - a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg  a  képviselő-testület elé 

terjeszti. Elkészült Monostorapáti önkormányzatnál és intézményeinél 2009. évben elvégzett 

ellenőrzésekről a beszámoló, melyet a képviselők írásban megkaptak. Az ellenőrzéseket a 

kistérség belső ellenőrzési csoportja végezte.  

Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását. 

 

Képviselő-testület   egyhangúlag,  6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

21/2010. /IV. 21./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évre 

vonatkozó ellenőrzési és összefoglaló 

ellenőrzési jelentést Monostorapáti község 

Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó 

költségvetési szervekre vonatkozólag, a 

beszámolót elfogadja.    

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 

tv. alapján elfogadásra került az önkormányzat Közbeszerzési szabályzata. 2009-ben az 

eljárásrendet átalakították, megszűnt az egyszerű eljárásrend, átalakult a jogorvoslati 

lehetőségek rendje. Jogszabály alapján az éves közbeszerzési tervet  az önkormányzat 

Képviselő-testületének  kell jóváhagyni.  Előreláthatólag 2010-ben két közbeszerzés 

lefolytatására kerül sor. Amennyiben az orvosi rendelő felújítására benyújtott pályázat 

kedvező elbírálásban részesül, le kell folytatni a közbeszerzési eljárást. 

Az óvodában élelmiszer beszerzést kell közbeszereztetni, figyelembe véve a 2010. évi 

költségvetési  törvényben rögzített értékhatárokat.  

 

Szipőcs Csaba  képviselő, iskolaigazgató kérte figyelembe venni a közbeszerzési tervben, 

amennyiben a TIOP-os pályázatuk nyer, az értékösszevonás miatt, ott is közbeszerzési eljárást 

kell lefolytatni.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta ha a pályázat elfogadásra kerül, ki lehet egészíteni a 

közbeszerzési tervet.  

Hárshegyi József   polgármester ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

 

Képviselőtestület egyhangúlag,  6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  
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22/2010. /IV. 21./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2010. évi Közbeszerzési 

Tervet elfogadja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

és az óvoda vezetőjét a  közbeszerzési eljárás 

megindítására.   

Felelős:    Hárshegyi József 

                 polgármester 

  Sztrik Emilné 

                 óvoda vezető  

 

Határidő:   folyamatos 

 

/Közbeszerzési Terv a jvk. mellékletét képezi/ 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a 2010. évi szilárdhulladék szállításra 

vonatkozó eredeti díjemelési javaslatot  nem fogadta el a képviselő-testület. Kistérségi szinten 

próbáltak egyeztetni a szolgáltatóval a díj csökkentése érdekében, de  sajnos nem értek el 

sikereket. Ezután személyesen tárgyalt a szolgáltató vezetőjével, felmérték a községben lévő 

ingatlanokat és csak a ténylegesen szolgáltatást igénybevevő 442 ingatlan után kérték a 

szolgáltatást, ennek figyelembevételével készült el a megállapodás, így a költség is csökkent. 

A jelenlegi díj 318,-Ft+ÁFA ürítésenként, a havi számla összege 609.076,-Ft+ 25 %-os ÁFA, 

éves szinten 7,5 millió forint.   A szemétszállítási díj emelkedését nem hárítottuk át a 

lakosságra, azt a lomtalanításra betervezett összeg terhére egyenlítjük ki, így az idei évben 

nem lesz lomtalanítás, 2011-től ez a szolgáltatás már bent lesz a díjban.  Ennek ellenére  két 

konténeres lomtalanítás már volt a faluba, még egyet tervezünk. A jövő évtől a szolgáltató 

már a lakossággal köt szerződést.  

Kérte a megállapodás jóváhagyását. 

Képviselőtestület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

23/2010.  /IV. 21./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Monostorapáti község 

Önkormányzata és a Remondis Tapolca Kft. 

között létrejött 2010. évre vonatkozó 

szilárdhulladék szállítási megállapodást 

jóváhagyja.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, 

hogy a szilárdhulladék szállítási díjról szóló 

számlák kiegyenlítéséről gondoskodjon.  

 

Felelős:   Takács Lászlóné  

                                                                                       körjegyző 

      Határidő:   folyamatos 
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Hárshegyi József    polgármester ismertette Molnár Tibor körzeti megbízott rendőr kérelmét, 

melyben az általa használat szolgálati gépjármű javítási költségeihez kéri az önkormányzatok, 

köztük Monostorapáti község képviselő-testületének anyagi támogatását. A rendőrség és az 

önkormányzatok közötti megállapodás alapján az üzemanyag ellátás, és kötelező 

felelősségbiztosítás költségét a rendőrség, a javítási költségeket az önkormányzatok 

biztosították az elmúlt évben. Erre az évre vonatkozóan is kéri ezt a támogatást, ha lehet havi 

bontásban, egy településen kezelve a támogatást, hogy a gépkocsi javítási költségeit 

zökkenőmentesen biztosítani lehessen.  

 

Takács Lászlóné    körjegyző elmondta, hogy  a költségvetésben egy fix összeget kell 

megállapítani erre a célra, annak érdekében hogy ne okozzon problémát a számla 

kiegyenlítése. Hegyesd község havi 5000,-Ft támogatást adott a körzeti megbízottnak.   

 

Szipőcs Csaba  képviselő szerint  is egy éves keretet kell megállapítani. 

 

Hárshegyi  József   polgármester havi 7.000,-Ft összegű támogatást javasolt megállapítani, 

figyelembe véve azt, hogy Monostorapáti nagyobb lélekszámú település. 

 

Varga János   képviselő szerint  ez a támogatási forma vitát okozhat a települések között, mi 

van ha megmarad a pénz, vagy kevés lesz. Véleménye szerint lélekszám alapján kellene 

biztosítani a támogatást. 

 

Egyed Péter   képviselő szerint is problémát okozhat a támogatások felhasználása. 

Előfordulhat, hogy az első javítási számlát kifizeti Monostorapáti, így a betervezett kiadás 

felhasználásra kerül, de mivel több javítás nem lesz, a másik négy település támogatása 

megmarad. 

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy az elmúlt évben mind az öt település egyforma 

összegű támogatást adott.  

 

Hárshegyi József   polgármester  egyetértett az azonos összegű támogatással, ha elfogyna a 

betervezett összeg és szükség lenne még a kiegészítésre, az év folyamán erre van lehetőség.  

Javasolta április 1-től 5000,-Ft/ hó támogatásban  részesíteni a körzeti megbízottat.  

Kérte a képviselőket, ha a javaslattal egyetértenek kézfeltartással jelezzék.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

24/2010. /IV. 21./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Molnár Tibor körzeti 

megbízott RB 37-37 frsz-ú szolgálati 

gépjárművének  javítási költségeihez 

2010. április 1-től 2010. december 31-ig 

havi 5.000,-Ft összegű támogatást biztosít. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a 

körjegyzőt, hogy a fenti keret terhére a 

javítási költségekről szóló számlák 

kiegyenlítéséről gondoskodjon.  
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Felelős:    Takács Lászlóné 

 körjegyző 

 

       Határidő:   folyamatos 

 

 

Hárshegyi József    polgármester ismertette az E.ON Energiaszolgáltató Kft. levelét, melyben 

kompakt közvilágítási tarifacsomagjukat ajánlják a közvilágítás biztosítására. A szerződésben 

foglaltaknak megfelelően külön díj megfizetése nélkül lecserélnék a felszerelt lámpatestekben 

lévő fényforrásokat. A Kompakt tarifa díjai tartalmazzák a villamos energia, a 

rendszerhasználat, valamint a karbantartási költségeket is. Az elszámolás az elfogyasztott 

kWh alapján történik, így tervezhető az éves közvilágítási költség. A szerződés három évre, 

illetve határozatlan időre szól.  

Javasolta a szerződés megkötését.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi: 

 

25/2010. /IV. 21./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az E.ON 

Energiaszolgáltató Kft. /1051 Budapest, 

Roosevelt tér 7-8./ „Kompakt 

villamosenergia-vásárlási szerződés 

egyetemes szolgáltatás keretében 

történő szolgáltatásra” vonatkozó 

ajánlatát elfogadja.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:    Hárshegyi József 

                 polgármester 

 

Határidő:  2010. május 15.  

 

 

Hárshegyi József  polgármester ismertette Illés Attila ajánlatát az Önkormányzat tulajdonát 

képező összesen 19.825 m
2 

nagyságú közterület, közpark kaszálására.  A tavalyi évben 

végzett munka alapján állította össze ajánlatát az idei évre vonatkozóan.  A közterületek 

kaszálását tavasztól őszig 15-20 alkalommal, a sportpályát hetente kaszálná. Ajánlata  szerint 

a szolgáltatást 295.000,-Ft munkadíjért tudja elvállalni,  melyet három részletben kér 

kiegyenlíteni.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket, javaslataikat.  

Varga János   képviselő szerint soha nem volt probléma  munkájával, de mérlegelni kellene, 

ha az önkormányzat saját gépet vásárolna – esetleg egy pályázati támogatással – két év alatt 

bejönne az ára, a harmadik évben már csak az üzemanyag költség jelentkezne.  
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Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, már a tavalyi évben is figyelték a pályázati 

kiírásokat, de sajnos  nem volt megfelelő támogatottságú pályázat.  Nagy szükség lenne egy 

kis traktorra, a vízelvezető árkok tisztítása során kimert hordalék elszállítása is gondot jelent.  

Csillag Csaba  alpolgármester szerint is a gépvásárlásra szükség lenne, napirenden kell 

tartani a témát, ha kedvező ajánlatot kapunk élni kell vele.  

Hárshegyi József   polgármester javasolta az idei évre a megállapodás megkötését, a 

következő évre pedig be kell tervezni a gépvásárlást.  

Kérte a képviselőket amennyiben az ajánlatot elfogadják, kézfeltartással jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

26/2010. /IV. 21./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő közterületek gondozásával,  kaszálásával  

2010. évben Illés Attila Monostorapáti, Hegyalja 

u. 1.szám alatti vállalkozót megbízza.  

 

A vállalkozó köteles  az önkormányzat 

közterületeit az árajánlatában megadott 15-20 

alkalommal, a sportpályát hetente lekaszálni.   

 

A munkadíjat bruttó 295.000,-Ft. összegben  

állapítják meg.  

 

Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás megkötésére.  

 

Felelős:    Hárshegyi József 

                 polgármester 

 

Határidő:  2010. április 30. 

 

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy az előzetes számítások alapján az 

önkormányzat nem jogosult az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 

önkormányzatok támogatására, mivel a pályázati kiírásban szereplő kritériumoknak nem felel 

meg.  

Az előző évektől eltérően az idei évben arról is kell testületi határozatot küldeni a MÁK-nak, 

hogy az önkormányzat nem nyújt be igényt.  

 

Krunikkerné Török Andrea   költségvetési főelőadó elmondta, hogy tavalyi évben jogosak 

voltunk a támogatásra, de mivel az önkormányzat adóerő-képessége romlott, az ÖNHIKI-t 

vissza kellett fizetni, mert kétfajta támogatás nem jár.  Most is ez látszik, várhatóan az adóerő-

képesség csökkenni fog, a számítások alapján plusz jött ki, ezért nem tudjuk a pályázatot 

beadni.  

 



10 

 

 

 

Hárshegyi József   polgármester az elhangzottak alapján javasolta a képviselő-testületnek, 

hogy  a pályázatot ne nyújtsák be.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

27/2010. /IV. 21./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  a Magyar 

Köztársaság 2010. évi költségvetéséről 

szóló 2009. évi CXXX. törvény 45. §. (1) 

bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja 

alapján támogatási igényt nem nyújt be  

az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő települései 

önkormányzatok támogatására, mivel a 

pályázati kiírásnak nem felel meg.  

 

Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, 

hogy az erről szóló döntést a Magyar 

Államkincstár Közép-dunántúli 

Regionális Igazgatóság /Veszprém/ 

részére küldje meg.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                                                               körjegyző 

 

                                            Határidő:  2010.  április 30.  

 

 

Hárshegyi József    polgármester ismertette Vind József monostorapáti lakos levelét. 

Elmondta, hogy a Bakonykarszt-tól megkérték az általa vitatott üzemeltetési díjra vonatkozó 

tájékoztatást, melyben közölték, hogy az alapszabály szerinti árképzést alkalmazzák, attól 

eltérni nem tudnak. A villamos energia ellátás alkalmazott díjával kapcsolatban közölték, 

hogy csak 2011. január 1-től tudnak átjelentkezni az E.ON Energiaszolgáltató Kft-től az E-

.OS Zrt-hez, mellyel már megkötötték a szerződést. A tényleges fogyasztások alapján a 2010. 

évi villamos energia költségét csökkentették A többi polgármesterrel egyeztették, senki nem 

változtat rendeletén. 2011. január 1-től a témáról újra tárgyalnak.  

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket. 

Szipőcs  Csaba   képviselő megkérdezte milyen javaslata volt Vind Józsefnek? 

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy az üzemeltetési költség felülvizsgálatát kéri 

szakértő bevonásával. A villamos energia árak csökkenése, valamint az alacsony 

kihasználtság miatt véleménye szerint csökkent az üzemeltetési, karbantartási költség is. 

Kérte a helyi rendelet módosítását.   

 

Szipőcs Csaba  képviselő szerint Vind Józsefnek abban igaza van, hogy a lakosságnak a 

fogyasztás visszafogása az érdeke, hisz csak így tudja kiadásaikat csökkenteni. Vannak 

azonban olyan fogyasztók akik nem fizetnek a vízért, mert a közkutakat használják, és 
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legtöbbször  nem olyan célra, amire szolgál. A másik fő probléma az amortizációs díj 

mértéke.  

 

Egyed Péter   képviselő elmondta, Vind József szerint ha egységesen kezelnék az 

amortizációs díjat 20-30,-Ft körül kellene lenni m
3
-ként.  

 

Hárshegyi  József   polgármester  elmondta, hogy tárgyalások folynak az egységes 

árképzésről, de ehhez kell a Fejlesztési Ügynökség, Pénzügyminisztérium Környezetvédelmi 

Minisztérium támogatása. 2010. december 31-ig kell átadni az anyagot monitoringózásra és 

várhatóan 2011. december 31-ig folytatják azt le. 2017. januárig tart egy újabb ötéves időszak, 

ha sikeres a fenntartás, akkor újabb monitoring után lehet kiválni a társulásból, kivinni a 

vagyont. Az előzetes elképzelések alapján 7 évig közösen képeznék az amortizációs alapot, a 

jelenlegi amortizációs díj nem csökkenne, a befizetett összeg egy elkülönített alapba kerülne. 

A tagok kiválása után nem kellene emelni a díjat, ezzel a módszerrel egy év alatt 4 évi 

amortizációs díjat fizetnénk be.  

 

Kiss János   megkérdezte van –e valamilyen lehetőség arra, hogy csökkenjen a díj? 

 

Szipőcs Csaba   szerint, ha egységes lesz az amortizációs díj, és a jelenleg megállapított díj 

nem kerül csökkentésre,  az elő-takarékosság  feszültséget fog okozni a lakosság és az 

önkormányzat között.  Az amortizációs díj megszüntetésével tudunk –e valakire nyomás 

gyakorolni. Ha nem lesz meg a támogatás a minisztérium részéről mi lesz? 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, ez a díj egy közös kalapba megy, el lesz 

különítve, hisz ezt a plusz pénzt az itt élők fizették be.  25 éves időszakra vetítve kellene 

1500,-Ft-ra emelni az amortizációs díjat. Elő-takarékosság  esetén a társulás megszűnése után 

nem kellene emelni.  Ha nem kapjuk meg a kellő támogatást Veszprém és Zirc kilép a 

társulásból, kiviszi a vagyont. Ha bebizonyosodik, hogy a beruházás nem fenntartható, vissza 

kell fizetni a támogatást.  

 

Szipőcs  Csaba   képviselő szerint a megállapodás létrejöttéig nem kellene változtatni a díj 

mértékén. A megállapodásnál arra kell törekedni, hogy a lakosságot kár ne érje, igazságos 

legyen. 

 

Hárshegyi József  polgármester  javasolta képviselőknek, hogy továbbra is hagyják helyben a 

2010. évi csatornadíj rendeletet, Vind József kérelmét utasítsák el.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

28/2010. /IV. 21./ Ökt. számú/   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2010. évi 

szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról 

szóló 13/2009. /XII. 24./ önkormányzati 

rendeletet helybenhagyja, azt nem 

módosítja, Vind József monostorapáti 

lakos kérelmét elutasítja.  
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Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, 

hogy erről a kérelmezőt értesítse. 

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

     körjegyző 

 

Határidő:  2010. május 10. 

 

 

Hárshegyi József   polgármester kérte a képviselőket, amennyiben közérdekű bejelentésük 

van tegyék meg. 

 

Zentai János   a Nyugdíjas Klub elnöke kérte a polgármestert, hogy a Klubhelyiség dél-

nyugati sarkánál a csatorna javítását végeztesse el, mert az esővíz lehúzódik a fal tövébe. A 

csapadékvizet ki kellene vezetni az udvar közepére. 

 

Kiss János   a Hegyalja utcába kért murvát, az elterítésben az ott lakók segítenének.  

 

Varga János   képviselő javasolta a murvázást összevonni a Pap-tagi úttal. 

 

Egyed Péter   képviselő megkérdezte van –e fejlemény az útjavításoknál.  Már többször 

jelezte, hogy balesetveszélyes a rács a Kossuth és Zrínyi utca kereszteződésénél. A Zrínyi 

utcai belvízelvezető sem készült el. Bejelentette, hogy Simon József Kossuth utcai házának 

oldala kezd kidőlni. Az a tapasztalata, hogy hiába hoztak az ebtartásra szabályokat, azt nem 

tudják betartatni a kutyatulajdonosokkal.  

 

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy folyamatosan felszólítják a szabályokat be nem 

tartókat, szabálysértési bírságot is kiszabnak, de munkaviszony, illetve jövedelem hiányában 

ezeket a büntetéseket nem lehet behajtani. A büntetést közmunkára lehet átváltoztatni, de az a 

tapasztalat, hogy az elvégzett munka nem sokat ér.  

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy  a csatornajavítást szakemberrel megnézik, 

hogyan lehetne megoldani a víz elvezetését. Az útjavítási felvetésre válaszolva tájékoztatta a 

képviselőket, hogy a bejárás megvolt, elfogadták a minőségi kifogásokat, időpont még nincs 

kitűzve a javításokra.  

 

Varga János   képviselő elmondta, hogy a futballpályánál az árokba áll a víz, kézi munkára 

lenne szükség, ehhez kér embert a közmunkások közül. Sok szemetet elszórnak az út szélén, 

jó megoldás lenne faluőr alkalmazása, tudomása szerint több településen már működik.  

Megkérdezte, hogy az önkormányzat parkjában elhelyezett vas tetőszerkezetre van –e már 

vevő, mert az állagmegóvásra is oda kellene figyelni. El lehetne gondolkodni azon, hogy egy 

fedett részt lehetne belőle kialakítani a pályán.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy lehet pályázatot benyújtani településőr 

alkalmazására. Vannak feltételek, vagyonőri képesítéssel kell rendelkezni, a személyi 

költségekre lehet pályázni.  

 

Hárshegyi József   polgármester  elmondta, hogy a közmunkások rendelkezésre állnak, ahol 

jelzik a munkát, oda lesznek küldve. A tetőszerkezetre igénylő van, meghirdetésre még nem 
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került, nem lett még megállapítva az ára. El kell dönteni, hogy értékesítse –e az 

önkormányzat, vagy felhasználjuk később saját célra.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy július 17-én lesz az országos Apáti találkozó 

Alsónemesapátiban. A szervezetek vezetőit kéri jelezzék, hogy hányan szeretnének részt 

venni. Két buszt bérelne az önkormányzat, 1500,-Ft-ot kellene fizetni. A műsorban az 

Énekkar is szerepelne, ha vállalják a fellépést, maximum 15 perc műsoridőben.  

A Művészetek Völgye rendezvénysorozat július 23. és augusztus 1. között kerül 

megrendezésre.  

 

Mivel a képviselők részéről több észrevétel, javaslat nem volt, az ülést 20.15 órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

 

 Hárshegyi József     Takács Lászlóné 

    polgármester körjegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 Csillag Csaba  Egyed Péter 

 alpolgármester   képviselő 

 

 

 

 

 

 


