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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: Szipőcs Csaba és Sztrik Emilné
képviselők lesznek.
Javasolta a kiküldött napirendi pontok közé felvenni a 2010. évi szennnyvíz-csatorna
szolgáltatási díjról szóló rendeletmódosítást, valamint az Énekkar és az egészségügy
helyzetéről szóló beszámoló napirenden belüli felcserélését. Ismertette a módosított
napirendet, kérte, hogy azt egyetértés esetén fogadják el.
Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, a napirendet egyhangúlag 5 igen
szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták.
Napirend:

1./ Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2010. /VI. 3./ rendelete a 2010. évi szennyvíz-csatorna
szolgáltatási díjról szóló 13/2009. (XII. 24.) rendelet módosításáról.
Előadó:

Hárshegyi József
Polgármester

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

Molnár Tibor
körzeti megbízott

3./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
Előadó:

Dr. Piedl Endre háziorvos
Földiné Sümegi Judit védőnő

4./ Beszámoló az Énekkar munkájáról.
Előadó: Őri Sándor
Énekkkar vezetője
5./ Beszámoló a Vöröskereszt szervezet munkájáról
Előadó:

Sztrik Emilné
Vöröskereszt szerv. elnöke

6./ Beszámoló a Mozgássérült Egyesület Helyi Csoportjának
munkájáról.
Előadó:

Török Zoltánné
csoport vezetője

7./ Vegyes, aktuális ügyek.
Előadó:

Hárshegyi József
polgármester

Napirend előtt:
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót a képviselők
írásban megkapták.
Kiegészítésként tájékoztatta a képviselőket, hogy a csapadékos, viharos időjárás miatt a
búcsúra kiadott közterületeket az árusok nem tudták igénybe venni annak ellenére, hogy
annak díját befizették az önkormányzat számlájára. Ezt a költséget majd kompenzálják
részükre. Tájékoztatást adott az időjárás miatt szükségessé vált kárelhárításról.
Kérte amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel van, tegyék meg.
Kiss János
elmondta, hogy a Tűzoltó egyesület szivattyúja két napon át ment,
szivattyúzták a pincékből a vizet. Török Róbert háza előtti árokból nem tudott elfolyni a víz,
ezért át kellett mosatni a Jókai és Rákóczi utca kereszteződésében lévő hidat. A tömlőket úgy
kapták kölcsön, mivel az egyesület tömlőt a szennyvíz-csatorna hálózat építése során kölcsön
adta az önkormányzat a kivitelezőnek, kidurrantak, tönkre mentek.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy felülvizsgálják a vízelvezető árkok állapotát,
ahol szükséges kitisztítják.
Egyed Péter képviselő kérte a polgármester adjon bővebb tájékoztatást az útjavítással
kapcsolatos bejárásról.
Hárshegyi József elmondta, hogy június elejére várható a garanciális javítás elvégzése, erről
értesíteni fogják. Egy új kátrányréteget visznek fel az útra, és egy finomabb zúzalékkal
szórják meg. A bejáráson jelezte, hogy károkat még nem mindenhol rendezték, az Iskola
utcában megsérült hidak javítása sem történt meg. A Zrínyi utca javítása is meg fog majd
történni. Még nem volt végelszámolás, a munkadíj 5 %-át visszatartották a garanciális
javítások elvégzéséig.
A tájékoztatóval kapcsolatban több hozzászólás nem volt.
1. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a 2010. évre vonatkozó szennyvíz-csatorna
szolgáltatási díjról szóló rendelet mellékletét képező üzemeltetési díj részletezését hibásan
adta meg a szolgáltató, ezért módosítani kell a rendeletet, a végösszeg nem változik. A
villamos energia ára csökkent, az üzemeltetési, karbantartási költségek azonban emelkedtek, a
szolgáltatónál jelentkező eredmény összege nem változott. A szolgáltató tájékoztatása szerint
az üzemeltetés veszteséges, annak ellenére, hogy az üzemeltetésre fordított költségeken
próbálnak spórolni.
Ismertette a rendelet-tervezetet, javasolta annak elfogadását.

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

4/2010. (VI. 2. ) önkormányzati

rendeletet
a 2010. évi szennyvíz-csatorna szolgáltatási díjról
szóló 13/2009. (XII. 24.) rendelet módosításáról.

/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 majdnem felével csökkent, a 2008.
évihez hasonítva. Felkérte Molnár Tibor körzeti megbízottat amennyiben a beszámolóval
kapcsolatban szóbeli kiegészítés van, tegye meg.
Molnár Tibor körzeti megbízott megköszönte a lehetőséget, hogy beszámolhat a településen
végzett tevékenységéről. Elmondta, hogy a 2008. évhez viszonyítva a bűncselekmények
száma közel felével csökkent. Több a gyermekkorú elkövető, jellemzően terménylopás,
boltból történő eltulajdonítás. A településen két problémás család van. Az iskolával jó
kapcsolatot alakítottak ki, évek óta megrendezik a kerékpáros ügyességi versenyt.
A Művészetek Völgye rendezvény alatt a tömeghez viszonyítva alacsony a bűnelkövetők
száma. Erőszakos bűncselekmények elkövetése nem jellemző. Az a tapasztalat, hogy a
lakosság most már a kisebb dolgokat is jelzi a rendőrség felé. A közlekedésbiztonság helyzete
jónak mondható, az út menti nyárfák kivágása megtörtént.
Megköszönte a képviselőtestületnek, hogy anyagi támogatást nyújtott a szolgálati gépjármű javításához,
szervizeléséhez. Elmondta, hogy a Polgárőrség sajnos már 4-5 éve csak formálisan működik,
külön szolgálatot nem látnak el, de ha szükség van rájuk, szívesen segítenek. Kérte a
képviselőket amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van, tegyék
meg.
Dr. Smura János
rendőrkapitány elmondta, hogy egy éve vezetője a tapolcai
Rendőrkapitányságnak, igyekszik minden településre kijutni. Úgy látja az önkormányzat és a
körzeti megbízott kapcsolata jó, kölcsönösen tájékoztatják egymást, segítik a helyi rendőr
munkáját. Megköszönte az önkormányzat anyagi segítségét, amit a szolgálati gépjármű
fenntartásához, a kisbusz javításához adtak. Tájékoztatta a képviselőket, hogy Molnár Tibor
körzeti megbízott az Igazságügyi Minisztertől miniszteri elismerést kapott, annak
elismeréseként, hogy jól és hatékonyan végzi munkáját. Egy jó körzeti megbízott kapcsolatot
tart a lakossággal, tud arról, hogy mi történik a településen, ezeknek a feltételeknek Tibor
megfelel. Elmondta, hogy a Rendőrkapitányság jelenleg 5 fő hiánnyal dolgozik, reméli, hogy
rövid időn belül fel tudják tölteni. 11 fő végez jövőre, akiket a kapitányság iskolázott be. A

felderítési arány 53 %-os volt bűncselekmények vonatkozásában, az elmúlt évekhez
viszonyítva csökkent. Ahhoz, hogy ez tovább csökkenjen, szükségük van a lakosság és a
Polgárőrség segítségére is. Felhívta a figyelmet az objektív felelősségre vonásra, a gyorshajtás
az amibe leghamarabb bele lehet csúszni, oda kell erre figyelni. A balesetek legfőbb okozója
továbbra is a gyorshajtás, illetve az ittas vezetés. Tavalyi évben csökkent a halálos balesetek
száma, ez az objektív felelősségre vonásnak köszönhető. Elsősorban a figyelem felhívásra
törekednek a balesetek elkerülése végett.
Hárshegyi József polgármester megköszönte a részletes kiegészítéseket, kérte a képviselőket
amennyiben kérdésük észrevételük van a beszámolóval kapcsolatban tegyék meg.
Szipőcs Csaba képviselő gratulált a kitüntetéshez, úgy gondolja megérdemelte, elégedettek
a munkájával. Odafigyel a gyermekekre, kéri továbbra is a segítségét, főleg iskolakezdés
idején.
Hárshegyi József összegezve az elhangzottakat elmondta, hogy a sikeres rendőri munka két
oldali dolog, rendőri – és állampolgári oldal. A rendőri munkának meg kell teremteni a
feltételeit, jó kapcsolatot kell kiépíteni a lakossággal, az intézményekkel. Rendszeresen
tájékoztatják egymást, ezzel az együttműködési feltételek teljesülnek. A közlekedési
feltételeknek úgy tudunk megfelelni, hogy betartjuk a KRESZ szabályokat, és erre neveljük a
gyermekeket is. A traffipax jelenléte csökkentette a sebesség túllépők számát, később is
szeretnénk igénybe venni. A Polgárőrséggel kapcsolatban elmondta, már többször is szóba
került, hogy ujjá kell szervezni, annak ellenére, hogy nem működik, mindig van 4-5 olyan
ember aki segít a körzeti megbízottnak ha szükség van rá. Egyetért azzal, hogy az
ifjúságvédelmi feladatoknál a megelőzésre kell hangsúlyt fektetni.
Megköszönte a körzeti megbízott munkáját, javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
29/2010. /VI. 2./ 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 egészségügy helyzetéről szóló
beszámolókat a képviselők írásban megkapták.
Megkérdezte az előadókat, a beszámolókkal kapcsolatban van –e szóbeli kiegészítésük.
Kiegészítés az előadók részéről nem volt.

Dr. Szabó József tiszti főorvos megköszönte a meghívást. A beszámolókban foglaltakkal
egyetért, kéri továbbra is támogatni az egészségügy működését, hisz saját erőből ezt az
orvosok nem tudják megoldani. A rendelő személyi feltétele megfelelő, jogszabály szerinti
működési engedéllyel rendelkeznek. A szakmai, tárgyi feltételek előírásai, minimum
feltételek, folyamatosan változnak – most újabban július 1-től – az eszközök elkopnak,
pótlásra, javításra, cserére szorulnak. A szűk anyagi lehetőségek nem teszik lehetővé, hogy
támogatás nélkül megvásárolják. Az ÁNTSZ-nek vannak szakmai segítői, ilyen Dr. Kurkó
György fogorvos, aki négy közigazgatási kistérség – Sümeg, Tapolca, Balatonalmádi,
Balatonfüred - fogászati szakfelügyelő főorvosa. Ez plusz munkát jelent, de szakmai
elismerést is.
Szipőcs Csaba képviselő elmondta, hogy a beszámolóban kritikai észrevételként szerepel,
hogy nem kapott hivatalos értesítést a háziorvos a rendelő felújítására benyújtott pályázat
eredményéről. Úgy tudja, hogy hivatalos értesítést még az önkormányzat sem kapott. Jövőre
újra megpróbálnak pályázni.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, még nem hivatalosan tudják, hogy a benyújtott
pályázatot nem támogatják. Mindenképpen le kell ülni az egészségügyi dolgozókkal, meg kell
beszélni a meszelés időpontját, a vizesblokk felújítását az idei évben el kell végezni. Figyelik
a pályázati kiírásokat, ha lesz rá lehetőség ismételten benyújtják. Úgy gondolták ezeket a
dolgokat személyesen kell megbeszélni, ezért nem küldtek írásos tájékoztatást az
eredményről.
Hárshegyi József polgármester szerint figyelmeztető az arány a jelzett betegségeknél.
Sajnos a meghirdetett szűréseknél mindig ugyanazokat az arcokat lehet látni, a lehetőséggel
még nem azonosultak az emberek. A pályázatokat folyamatosan figyeljük, amint megjelenik
egy nagyobb támogatottságú pályázati lehetőség újra benyújtjuk a pályázatot, hisz az
önkormányzatnak is érdeke a felújítás. Az állagmegóvást addig is el kell végezni. A fogászati
beszámoló számszaki dolgokkal foglalkozik, a fogkezeléseken is gyakrabban kellene
megjelenni. A védőnői beszámolóból megállapítható, hogy megfelelő a születési statisztika.
Javasolta a beszámolók elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
30/2010. /VI. 2./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete „Beszámoló az egészségügy
helyzetéről” szóló előterjesztéseket elfogadja.

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/
4. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az Énekkar 2009-2010. évi munkájáról
szóló írásos beszámolót a képviselők írásban megkapták. Az Énekkar vezetője egyéb

elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni, ezért megkérte Zentai Jánost amennyiben a
beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítése van tegye meg.
Zentai János, mint Énekkari tag elmondta, hogy próbálnak minden meghívásnak eleget
tenni, kialakított nemzetközi kapcsolataikat ápolják, Erdélyben, Kárpátalján is felléptek az
elmúlt évben. A környező települések által szervezett faluprogramokon is énekeltek,
próbálják viszonozni a meghívásokat, ezért egy közös találkozót szeretnének szervezni.
Felvetődött egy közös farsangolás gondolata is.
Hárshegyi József
elmondta, az Apáti találkozón való fellépéshez megrendelt az
önkormányzat részükre egy kis buszt, így ha akarnak, előbb haza tudnak jönni. Úgy hallotta,
hogy a Dettingeniek is jelentkeztek, ez nem szerepel a beszámolóban.
Zentai János
szerint ha elférnek a nagy buszba, nem kell külön buszt rendelni. A
Dettingeni csoport tavaly jelezte, hogy jönnek Magyarországra, és szeretnének egy koncertet
adni a fúvósok Monostorapátiban és Tapolcán is. Előreláthatólag szeptember elején jönnek.
Hárshegyi József elmondta, hogy szeptember 17-én lenne jó, ha jönnének, egész napos
orgona koncert lesz a templomban Kulturális Örökség Napjai hétvége keretében.
Ha összejön a húshagyós pincelátogatás, fel kellene eleveníteni a régi szokásokat,
megalakulhatna a hegybarátok köre.
Zentai János elmondta, hogy jelenleg is működik a Szőlőhegyi Szőlőművelők Egyesülete,
mely egy polgárjogi társulás volt. Feladatai közé tartozik a szőlőhegy vízellátása, kulturális
tevékenység, borkultúra ápolása, fejlesztése, nemzetközi kapcsolatok kialakítása.
Hárshegyi József
elmondta többször jelenik meg pályázati lehetőség nemzetközi
kapcsolatok ápolására. Érdemes lenne kihasználni.
Mivel több észrevétel nem volt, javasolta a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
31/2010. /VI. 2./ 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/

5. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Vöröskereszt 2009. évi munkájáról szóló
beszámolót a képviselők írásban megkapták.

Megkérte Sztrik Emilnét a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetőjét, amennyiben szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Sztrik Emilnének szóbeli kiegészítése nem volt.
Hárshegyi József kérte, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei évben is tegyenek
javaslatot a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozására.
Javasolta a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az
alábbi:

32/2010. /VI. 2./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete „Beszámoló a Vöröskereszt
munkájáról” szóló előterjesztést elfogadja.

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/
6. Napirend
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Mozgássérült Egyesület helyi csoportjának
2009. évi tevékenységéről szóló írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
Megkérte Török Zoltánnét, amennyiben szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Török Zoltánnénak szóbeli kiegészítés nem volt.
Hárshegyi József szerint a beszámoló részletesen tartalmazza a 2009. évben végzett
tevékenységet, a különböző rendezvényeken való fellépést, javasolta annak elfogadását.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
33/2010. /VI. 2./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselőtestülete „Beszámoló a Mozgássérült
Egyesület helyi csoportjának munkájáról”
szóló előterjesztést elfogadja.

/Beszámolók a jkv. mellékletét képezik/
7. Napirend

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy június 4-én lejár az önkormányzat működési
hitelre vonatkozó szerződése, amely jelenleg 12 millió forint hitelkeretet biztosít az
önkormányzat részére. Javasolt az idei évben is ezt az összeget betervezni, szerződést kötni
12 hónap futamidőre.
Képviselő-testület
alábbi:

a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az

34/2010. /IV. 2./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete működési célra 12.000.000,Ft összegű 12 hónap futamidejű hitelt vesz fel az
OTP Bank Nyrt-től.
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és
járulékai visszafizetésére a fedezetet saját
bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrtel.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2010. június 4.
Hárshegyi József
polgármester elmondta, hogy a vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a rendkívüli időjárás
következtében okozott károk költségeinek megtérítésére támogatási igényt lehet benyújtani.
Az Iskola utcai házak védelme érdekében árvízvédelmi munkák váltak szükségessé. A
védekezés költsége – homokzsákok, gépi földmunka – 36.000,-Ft volt, melyből 25.000,-Ft-ra
nyújthatunk be igényt. Ehhez szükséges az önkormányzat nyilatkozata, mely szerint a
védekezést saját erejéből csak részben tudta megoldani.
Javasolta az igényt benyújtani.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
35/2010. /VI. 2./ Ökt. számú

határozatot

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselőtestülete a vis

maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
8/2010.(I.28.)Korm. rendelet 4.§. (3) bekezdés c. pontja alapján alábbi
nyilatkozatot teszi:
Ca) a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezünk,
mivel a kár nem önkormányzati ingatlanon, épületben keletkezett.
2010. május 16-án és az előző napokban történ intenzív esőzések
következtében a Monostorapáti 070. hrsz-u csatorna – patak- kilépett
a medréből és veszélyeztette a 119/1-119/10. hrsz. alatt lévő
lakóházakat. A lakóházak védelme és a víz további terjedésének
megakadályozása miatt árvízi védelmi munkálatok váltak
szükségessé. Az önkormányzat a védekezést saját erejéből részben
tudta megoldani.
Árvízi védekezés költsége (homokzsákos védekezés, gépi
földmunkák) 36.000.-Ft.
Vis maior keretből támogatási igény: 25.000.-Ft.
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármester a vis maior támogatási
igény benyújtására.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2010.június 20.
Hárshegyi József
polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az általános iskolai
informatikai normatívát szabályozó OKM rendelet alapján a fenntartók igényelhetnek
támogatást intézményeik informatikai eszközfejlesztésére, illetve szoftverekre. A normatívát
június 4-ig kell a fenntartóknak lehívni. Javasolta felhatalmazni az iskola igazgatóját, hogy a
kedvező elbírálást követően a támogatás felhasználásáról, az eszköz és program beszerzésről
gondoskodjon.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az
alábbi:
36/2010./VI.2./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestülete, mint a „Művészetek Völgye” Közös
Fenntartású Általános Iskola Monostorapáti gesztor
önkormányzata felhatalmazom az iskola igazgatóját,
hogy a 21/2010.(V.13 OKM. rendelet alapján benyújtott
informatikai eszközfejlesztési normatíva lehívását és
kedvező
elbírálását
követően
a
támogatás
felhasználásáról, eszköz és program beszerzéséről
gondoskodjon.

Felelős:

Szipőcs Csaba
iskolaigazgató

Határidő: 2010. december 31.
Hárshegyi József polgármester elmondta, megkereste egy vállalkozó, aki a „Balaton
környéki
Múzeumok, Galériák, Kiállítások, Emlékházak” című háromnyelvű B4-es
formátumú színes könyv megjelentetéséhez keres támogatókat. A könyvet 1000 példányban
tervezik megjelentetni. A szerkesztésre kerülő könyvben Monostorapátit is szeretné
bemutatni. Egy oldalon történő megjelenés 60.000,-Ft-ba kerülne.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.
Sztrik Emilné képviselő megkérdezte ½ oldal terjedelem mennyibe kerülne.
Szipőcs Csaba szerint ezek azok a pénzek, amelyeknek nem látjuk azonnal a hasznát. Úgy
gondolja reklámra szükség van annak érdekében, hogy ide csábítsuk a látogatókat,
kirándulókat.
Csillag Csaba szerint fél oldal kevés ahhoz, hogy kép is és a hozzátartozó ismertető szöveg
is megjelenjen.
Takács Lászlóné
körjegyző elmondta, hogy a „Hagyományok, értékek, hungarikumok
Veszprém megyében” címmel megjelenő kötethez is adott 10.000,-Ft támogatást az
önkormányzat, melyért a kötet kiadója vállalta, hogy 10 db könyvet bocsát a település
rendelkezésére térítésmentesen. Sajnos ezt a mai napig nem kaptuk meg.
Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket aki egyetért azzal, hogy támogassák a
könyvkiadást, kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület 2 nem, 3 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi:
37/2010. /VI. 2./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
„Balaton
környéki
Múzeumok, Galériák, Kiállítások, Emlékházak”
címmel megjelenő könyv kiadását nem támogatja.
Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a
döntésről a kiadót tájékoztassa.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2010. június 30.

Hárshegyi József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskola épületéről
lebontott vas tetőszerkezetre 3 érdeklődő jelezte vásárlási szándékát. Szakértő véleménye
alapján 10.000,-Ft-ot lehet kérni darabjáért, 38 db van.
Kiss János
elmondta, az előző testületi ülésen volt olyan felvetési is, hogy megtartja az
önkormányzat, és a sportpályán beépíti egy zárt rendezvény csarnok céljára.
Hárshegyi József szerint sok a hiba lehetőség, nincs tartóoszlop, sok faanyag kellene
hozzá, a ráfordítandó költséget már nem biztos hogy megérné.
Csillag Csaba alpolgármester szerint ez a szerkezet inkább egy mezőgazdasági géptároló
szín kialakítására felel meg, javasolta értékesíteni.
Szipőcs Csaba képviselő szerint is meg kell hirdetni minimál ár megjelölésével, ami lehet a
szakértő által megállapított 10.000,-Ft/db. Amelyik érdeklődő a legtöbbet ajánlja, annak kell
értékesíteni.
Hárshegyi József
polgármester kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzottakkal
egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:

38/2010. /VI. 2./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti az
általános iskola felújítása során megmaradt 38 db
bontott vasszerkezetet 10.000,-Ft/db induló áron.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az
értékesítés meghirdetéséről gondoskodjon, a
legmagasabb árat ajánlóval adás-vételi szerződést
kössön.
Felelős:

Hárshegyi József
polgármester

Határidő: 2010. június 30.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy már csak egy darab lakótelek van az
önkormányzat tulajdonában, ezért időszerű lenne a lakótelek kialakítás elindítása a rendezési
tervben szereplő Pap-tagi területen. Az előzetes számítások alapján 4-5 millió forintba kerülne
a telek kialakítás, ami tartalmazza az 50,-Ft/m2-es kisajátítási árat, a közművesítést, a
művelésből való kivonást, valamint a megosztási, telekkialakítási költségeket.

A rendezési terv szerint kb. 10 db telket lehetne ezen a területen kialakítani, a jelenlegi
költségek ismeretében ez telkenként 500.000,-Ft-ot jelent.
Szipőcs Csaba szerint az út mindkét oldalán lévő területek kisajátításával kellene számolni,
így a közmű kialakítási költségek több telekre oszlanának. Véleménye szerint gondolkodni
kellene másik területen való telekkialakításon is.
Zentai János
szerint a tervezett 50,-Ft-os áron a tulajdonosok nem fogják eladni
ingatlanaikat. Javasolta a káposztáskerteknél lakótelkek kialakítását, falugyűlésen
megkérdezni a tulajdonosok véleményét. Szerinte többen eladnák.
Hárshegyi József elmondta, hogy a Balaton törvény nem teszi lehetővé, hogy a település
szélén, az istálló felé vezető út mindkét oldalán telket alakítsunk ki, ezt mezőgazdasági
területnek kell megtartani. Jó ötletnek tarja a káposztáskertekben történő telekkialakítást, de
véleménye szerint a foghíjas telkek beépítésére is ösztönözni kellene a lakosságot.
Szipőcs Csaba az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt megkérdezte a halastó jelenleg
milyen minőségben működik, vízgyűjtőként, vagy halastóként. Kinek a feladata lenne a víz
leengedése.
Hárshegyi József elmondta, hogy a földhivatali nyilvántartás szerint a tó művelési ága
halastó, magánszemély tulajdonában van. Tudomása szerint érvényes vízjogi engedéllyel
még nem rendelkezik, a vízszint magasságát a Vízügyi Igazgatóság szabályozza. Fekete
Ferenc hegyesdi lakós van megbízva, hogy szükség esetén csökkentse a vízszintet a zsilip
kinyitásával.
Kiss János szerint kezdeményezni kell a jelenlegi szint csökkentését annak érdekében, hogy
fogadni tudja a folyók, árkok vízhozamát.
Egyed Péter
megkérdezte miért lett betemetve a holt-meder, mikor lesz kitisztítva a
folyómeder. Jelenlegi szélsőséges időjárás miatt fel kell készülni a nagyobb esőzésekre, az
árkokat folyamatosan karban kell tartani.
Hárshegyi József
elmondta, hogy a Petőfi utcai lakók temették be a holt-mederben
kialakított árkot, hogy a házuk alatti kerteket könnyebben tudják megközelíteni. A folyómeder
kaszálását, tisztítását minden évben elvégzik a közmunkások, de a tó és a folyómeder közötti
szintkülönbség miatt a csapadékvizet nem tudja elvezetni.
Mivel a képviselők részéről több hozzászólás, észrevétel nem volt, az ülést 20.30 órakor
bezárta.

kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Szipőcs Csaba
képviselő

Sztrik Emilné
képviselő

