
Önkormányzati Képviselőtestület 

         8296 Monostorapáti 

 

 

Száma: 113-9/2010. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október  12-

én /kedden/  17.00 órai kezdettel megtartott alakuló  üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége 

. 

Jelen vannak:   Hárshegyi József   polgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Gulyás Erzsébet Andrea képviselő 

   Polgár László   képviselő  

    Szipőcs Csaba   képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő 

    Wind József   képviselő 

     

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Dr. Kurkó György  Helyi Választási Bizottság elnöke 

    Kiss János    Ifjúsági Szerv. vez.  

    Soós Gyula   Nagycsaládos Egy. vez. 

    Török Zoltánné  Mozgáskorl. helyi csopv. 

    Zentai János   Nyugdíjas Klub vezetője 

    Krunikkerné Török Andrea    pénzügyi vez. 

 Varga János, Hangodi László, Bús László, Romposné Merse 

Erika, Somogyi Istvánné, Somogyi Imréné, Rompos Csilla, 

Ferenczy Károly  lakosság részéről érdeklődő  

    

Jegyzőkönyv hitelesítők: Gulyás Erzsébet Andrea képviselő   

   Egyed Péter   képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné    vez.főtanácsos    

 

Polgár László  korelnök üdvözölte a megjelent képviselőket, a Helyi Választási Bizottság 

elnökét, a lakosság részéről megjelent választópolgárokat. A jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy az ülés határozatképes, hisz mind a 7 képviselő jelen van. 

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Gulyás Erzsébet Andrea és 

Egyed Péter  képviselők lesznek. 

  
Korelnök ismertette az alakuló ülés napirendi pontjait, kérte a képviselőket fogadják el.  
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Képviselő-testület tagjai egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi 

napirendet:  

 

N a p i r e n d :  1./  Ünnepélyes megnyitó, a  Választási Bizottság tájékoztatója a  

          választás eredményéről, megbízólevelek átadása. 

 

          Előadó:   Dr. Kurkó György  

               Választási Bizottság elnöke 

 

   2./   Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. 

 

          Előadó:   Dr. Kurkó György 

               Választási Bizottság elnöke 

 

   3./   A polgármesteri program ismertetése. 

 

          Előadó.    Hárshegyi József 

     polgármester 

 

   4./   Szociális és Egészségügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 

          megválasztása.  

 

          Előadó:     Hárshegyi József 

      polgármester 

 

   5./   A polgármester tiszteletdíjának megállapítása. 

 

          Előadó:     Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

   6./   Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint 

          zárt ülésen; eskütétele.  

 

          Előadó:    Hárshegyi József 

     polgármester 

 

   7./  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.  

 

         Előadó:     Hárshegyi József 

     polgármester 

 

   8./   Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete 

          13/2006. /X. 15./ rendelete a Képviselő-testület  Szervezeti és 

           Működési Szabályzatának felülvizsgálatára megbízás adása. 

 

           Előadó:    Hárshegyi József 

      polgármester 
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1. Napirend 

 

Polgár László korelnök felkérte dr. Kurkó Györgyöt a Helyi Választási Bizottság elnökét 

ismertesse a választás eredményét.  

 

Dr. Kurkó György üdvözölte a megválasztott polgármestert, képviselőket, a meghívottakat.  

Ismertette az október 3-án megtartott helyi önkormányzati képviselő és polgármester 

választás hivatalos eredményét. 

A tájékoztatás után átadta a megbízóleveleket, munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánt.  

 

2. Napirend 

 

Dr. Kurkó György felkérte először a képviselőket, majd a polgármestert szíveskedjenek 

felállni és az eskü szövegét mondják utána. 

 

A  képviselők és a polgármester a Választási Bizottság elnöke előtt letette az esküt.  

/Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

 

3. Napirend 

 

Hárshegyi József   polgármester köszöntötte a megválasztott képviselőket,  az alakuló ülésen 

megjelent választópolgárokat. Elmondta, hogy  programbeszéde egy rövid összefoglaló lesz, 

melyben megfogalmazottakkal a faluban élők érdekeit kívánja szolgálni.  A megválasztott 

képviselők mindegyike független jelöltként indult, mindenkinek a falu, a térség, a megye, az 

ország érdekeit kell szolgálni politikai elkötelezettség nélkül. Egy irányba kell mozogniuk, 

együtt kell dolgozniuk, különben nincs haladás, az ellentétek nem szolgálják a falu érdekeit. 

Mindenkinek felelősen kell dolgozni, ezt vállalták.  

Elmondta, hogy a jelenlegi középtávú gazdasági programot 2007. június 6-án fogadta el az 

előző képviselő-testület, mely 3 fejezetet tartalmaz, és 2027-ig tervez.    

Az I. fejezet  az önkormányzat gazdálkodási tevékenységével foglalkozik. Az ÖNHIKI-s 

támogatás helyett a működésképtelen önkormányzatok támogatására vagyunk jogosultak, 

melyre minden évben benyújtjuk a pályázatot. A hitelkerettel jól gazdálkodunk, a 

megállapított keretet soha nem használtuk ki, stabil az önkormányzati gazdasági helyzete.  

Tervek között szerepel az intézmények összevonása, mely még nem valósult meg. 

Kormányzati intézkedés várható, melyről már hallani elképzeléseket, pl. az oktatás területén 

központi finanszírozás lesz, ezért ez a pont véleménye szerint elhagyható a gazdasági 

programból.  

Az Arany János Tehetséggondozó Programban, valamint az Bursa ösztöndíjprogramban 

továbbra is részt vesz az önkormányzat, melynek a finanszírozási hátterét felül kellene 

vizsgálni, új alapokra kellene helyezni. Az idén már ezen nem lehet változtatni, mivel a 

pályázati kiírás már megtörtént.  

A II. fejezet foglalkozik a szennyvízhálózat, és szilárdhulladék-lerakó beruházással, mely 

megvalósult, az elszámolás folyamatban van. A rendezési tervnek megfelelően tervezzük 

lakótelkek kialakítását a Mester-tagban, ennek költségeire sajnos pályázati kiírás nem jelent 

meg, jelenleg támogatási lehetőségre nem számíthatunk, önerőből kell megoldani.  

Tornaterem építésére megfelelő pályázat esetén sem lenne lehetőség, mivel a fenntartási 

költségeket nem tudnák biztosítani. Véleménye szerint erre csak akkor lehet visszatérni, ha a 

működtetési költségekre is adnak központi támogatást.  
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Fontos feladat a gyalogos forgalom megoldása a főutcán, a balesetveszély elkerülése 

érdekében. A templom előtti főtér kialakult, következő feladat a hivatal előtti park sétáló 

parkként történő átalakítása.  

Tervek között szerepelt a volt gázcsere-telep helyén üzemanyagkút létesítése, melyet az akkor 

jelentkező vállalkozó még sem épített meg, most új ajánlat érkezett, de csak gázolaj árusítást 

terveznek.  

A Hegyalja utca építési terve elkészült, megfelelő pályázati kiírásra várunk. A beruházás 

várható költsége 40 millió forint, mivel mindkét oldalt vízelvezető árkot kell kiépíteni.  

Kerékpárút kiépítése tervezés alatt van, a Dózsa utcától indulna és a hegyesdi 

szennyvíztelepen keresztül csatlakozna a Hegyesd és Diszel között Szent István parkhoz.  

Szentbékállával tárgyaltak az összekötő út aszfaltozásáról, a jelenlegi testület hozzájárulna, 

csak az a kikötésük, hogy az átmenő forgalom kerülje ki a falut. 

III. fejezet foglalkozik a meglévő épületek állagmegóvásával, állapotuk javításával.  

Az orvosi rendelő felújítására, bővítésére vonatkozó tervek elkészültek, megfelelő pályázati 

lehetőséggel a tervezett munkákat  ebben a ciklusban el lehet végezni. Az óvoda felújítását 

2011-ben tervezi, jelenleg van lehetőség pályázat útján erre forrást találni, a pályázat 

elkészítése folyamatban van. Tervbe kell venni a következő 4-5 évben az önkormányzat 

hivatali épületének tetőcseréjét, a falumúzeum, sportöltöző felújítását. 

Figyelembe kell venni a csökkenő gyermeklétszámot, ha szükségessé válik össze kell vonni 

az alsó tagozatot,  fel kell újítani az alsó iskola épületét 3-5 év távlatában.  

Fel kell újítani a belső úthálózatot, a szennyvíz beruházás után sok minőségi kifogás merült 

fel, a megfelelő helyreállításra 2011. június 30-ig van lehetősége a kivitelezőnek.  

A vízelvezető árkokat folyamatosan karban kell tartani, a Zrínyi utcai árkot fel kell újítani, a 

temetődombról lejövő sarat, hordalékot  meg kell fogni. A Harasztból lefolyó csapadék 

bevezetése az árokba megoldódott, így kivédjük, hogy a csapadék a főútra, illetve a  

buszmegállóhoz folyjék.  

A túra útvonalakat folyamatosan karbantartjuk. A Szent-kút felújítása pályázati támogatás 

igénybevételével készült el. Az Eötvös kilátót az erdészet újította fel. Mindkettő kivethető a 

programból.  

A közös, egyesített útalap létrehozásának terve meghiúsult, a  társközségek visszavonultak, 

pedig jó ötlet volt, hisz saját erőből egyik település sem tud lépni.  

Kulturális rendezvények folyamatosan voltak a községben, és a jövőben is lesznek. A civil 

szervezetek támogatása minden évben betervezésre kerül a költségvetésben, a támogatás 

felhasználásáról elszámolnak. Több jól sikerült programról lehet beszámolni: második 

alkalommal rendezték meg falunkban az Országos Fotótalálkozót, 3 napot itt töltöttek, ami jó 

reklám az idegenforgalomnak. A Lepusztult Falvak Konferenciáját már évek óta nálunk 

szervezik.  

Távlati elképzelések között szerepelt az iskola bővítése, ami az összevonás eredményeként 

megtörtént.  Elkészült „Monostorapáti malmai lassan őrölnek” című könyv, nyomdai 

feldolgozás alatt van, megjelentetéséhez pénzre van szükség.  A temetővel kapcsolatos 

feladatok – urnafal építése, kapu felújítása, kerítés elkészítése – napirenden van. 

Elmondta, hogy az ismertetett gazdasági program egy távlati elképzelés, 2027-ig tartalmazza 

a célokat, minden ciklus elejét aktualizálni kell.  

A költségvetések tervezésekor  a célul tűzött fejlesztési elképzelésekre figyelni kell, a falu 

jövője a fontos, ez vezéreljen mindenkit.  

A tervezett feladatokat csak közösen tudják megoldani, ezért számít mindenki támogatására.  
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4. Napirend 

 

Hárshegyi József polgármester az előző évek tapasztalatai alapján  javasolta a Szociális és 

Egészségügyi Bizottságot, valamint az Ügyrendi Bizottságot létrehozni. Tájékoztatta a 

képviselőket a bizottságok feladatairól, a bizottságok tagjainak – törvényben szabályozott –

összetételéről.  

 

Javasolta a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Sztrik Emilné képviselőt, tagjainak 

Egyed Péter és Wind József képviselőket, külső tagnak pedig Török Zoltánnét és Varga 

Jánost  megválasztani.  

 

Wind József   képviselő  elmondta, nem tartja magát alkalmasnak a feladatra, nem ismeri 

olyan mértékben a lakosságot, hogy reálisan tudjon dönteni szociális ügyekben, de szívesen 

elvállalja az Ügyrendi bizottsági tagságot. Javasolta maga helyett Polgár László képviselőt 

megválasztani.  

 

Képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

67/2010. /X. 12./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

 Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 13/2006. /X. 15./ rendelettel 

elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata 

alapján létrehozott Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 

 

Elnökének:    Sztrik Emilnét 

 Tagjainak:   Egyed Pétert 

           Polgár Lászlót    

               Török Zoltánnét 

           Varga Jánost 

 megválasztja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt az  

SZMSZ 2. sz. függelékének fentiek szerinti 

módosítására.  

Felelős:     Takács Lászlóné  

                  körjegyző 

Határidő:   azonnal 

 

Hárshegyi József  polgármester a megválasztott bizottság két külsős tagját felkérte, hogy 

álljanak fel és az eskü szövegét mondják utána. 

 

A két bizottsági tag a polgármester előtt letette az esküt. 

/Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

 

Hárshegyi József  javasolta az Ügyrendi Bizottság  megválasztását: elnökének Szipőcs 

Csabát, tagjainak Sztrik Emilnét és Wind József képviselőket megválasztani.  
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Képviselő-testület a javaslat alapján egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

68/2010. /X. 12./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 13/2006. /X. 15./ rendelettel 

elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata 

alapján létrehozott Ügyrendi Bizottság 

 

Elnökének:       Szipőcs Csaba 

Ttagjainak:           Sztrik Emilné 

         Wind József 

 

képviselőket megválasztja.  

  

 Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt az  

SZMSZ 3. sz. függelékének fentiek szerinti 

módosítására.  

Felelős:     Takács Lászlóné  

                  körjegyző 

Határidő:   azonnal 

 

5. Napirend 

 

Takács Lászlóné  körjegyző köszöntötte a megjelenteket, gratulált a képviselőknek 

megválasztásukhoz. E  napirend keretében kell a polgármester illetményét megállapítani. 

Ismertette a jogszabályi előírásokat, az illetmény minimum és maximum mértékét. Elmondta, 

hogy a polgármester jogosult költségeinek megtérítésére, melynek mértéke megállapított 

illetményének 20-30 %-a lehet. Írásban kérte a költségátalány megállapítását. Jogosult ezen 

kívül cafetéria  juttatásra,  időarányosan kell megállapítani, ehhez szükséges a Cafetéria 

Szabályzat elkészítése,  melyet a következő testületi ülésre kell előkészíteni, és a testületnek 

el kell fogadni. Éves összege megegyezik a köztisztviselők részére megállapított cafetéria 

juttatás összegével, mely a jogszabályban megállapított keretösszeg  - illetményalap 5-25-

szöröse – minimuma, 193.250,-Ft.  Most az illetményről és a költségátalány mértékéről kell 

dönteni. Kérte az Ügyrendi Bizottságot tegyen javaslatot.  

 

Wind József   képviselő megkérdezte azzal, hogy a polgármester főállásban látja el feladatát, 

növekszik –e a normatív támogatás, vagy az önkormányzat költségvetéséből kell 

kigazdálkodni.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta plusz normatívát erre nem adnak, a rendelkezésre álló 

pénzből kell kigazdálkodni.  

 

Wind József   szerint a likvid hitel csökkentésére kapta az önkormányzat a működésképtelen 

önkormányzatoknak adható támogatást, nem a bérre. Ha ebből lehet csak finanszírozni, a 

működési hitel nem csökken, hisz a kiadás több lesz mint a tervezett.  

 

Hárshegyi József    polgármester elmondta, tudomása szerint a normatív támogatás ennyivel 

nőni fog, erre adnak támogatást. 
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Krunikkerné Török Andrea   elmondta, hogy normatív támogatást, csak a költségvetési 

törvényben megállapított célzott feladatokra ad az állam. Település üzemeltetésre kap az 

önkormányzat évi 3 millió forintot, szociális feladatokra 7 millió forintot, oktatásra 63 millió 

forintot, körjegyzőségre 5 millió forintot. A helyi adókból, a központi adókból származó 

bevételekből kell megoldani a többi feladatot, tehát a polgármester illetményére külön címzett 

támogatást nem kapunk. A hitelkeretből nem tudjuk biztosítani a fizetést, két lehetőség van, a 

most kapott 3 millió forintos támogatásból, vagy kiadás csökkentéssel, illetve feladat 

átcsoportosítással lehet kigazdálkodni.  

 

Ferenczy Károly   helyi lakos szerint a jelenlegi napirend témája az illetmény megállapítása, 

most azzal kell foglalkozni. A forrását meg kell keresni, módosítani kell a költségvetést.  

 

Wind József    elmondta, szerinte a költségek finanszírozásának forrásával kell először 

tisztába lenni, úgy lehet felelősen dönteni az illetmény mértékéről, ezért kérdezte. 

 

Hárshegyi József    polgármester a javaslat kialakítása céljából szüntetet rendelt el.  /17.50 

óra/. 

 

Az ülés 18.00 órakor folytatódott.  

 

Szipőcs Csaba az Ügyrendi Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a 

megválasztott bizottság megkezdet munkáját, első feladata a polgármester illetményének, a 

költségtérítését megállapítása. A polgármester illetménye a polgármesteri tisztség ellátásának 

egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. 

§. 2. bek. alapján kerül megállapításra. A főállású  polgármester illetménye az önkormányzati 

rendeletben megállapított  köztisztviselői illetményalap –  jelenleg 38.650,-Ft - 8,5-11 szerese 

lehet, amely a 2010. évi illetményalappal számolva 328.100-424.600 Ft között lehet. A 

bizottság a 8,5 szorzóval, kerekítve  329.000,-Ft-ban javasolta az illetményt megállapítani,  a 

költségátalány mértékét 20 %-ban, 66.000,-Ft-ban. 

 

Ismertette a határozati javaslatot, kérte a képviselőket aki az abban foglaltakkal egyetért 

kézfeltartással jelezze. 

 

Hárshegyi József polgármester bejelentette személyes érintettségét, a döntéshozatalban nem 

kívánt részt venni.  

 

Képviselő-testület az elhangzott határozati javaslat alapján 6 igen szavazattal  meghozta az 

alábbi: 

 

69/2010. /X.12./ Ökt. számú.         h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a polgármesteri tisztség ellátásának  egyes kérdéseiről és 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló l994. 

évi LXIV. Törvény 3.§. (2) bekezdése alapján  

Hárshegyi József Gyula polgármester illetményét 2010. 

október 3-tól  329.000,-Ft-ban, 18.§. (2) bekezdése alapján 

a költségátalány mértékét 66.000,-Ft-ban állapítja meg.  

 

Főállású polgármester munkaideje: Heti 40 óra.  
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Képviselőtestület utasítja a körjegyzőt, hogy a 

munkaszerződés elkészítéséről, Államkincstár részére 

történő megküldéséről gondoskodjon., 

 

Felelős:      Takács Lászlóné  

                   körjegyző 

 

Határidő:    2010. október 20. 

 

 

Hárshegyi József   polgármester megköszönte  a besorolást, az illetmény és költségátalány 

megállapítását.  

 

6. Napirend 

 

Hárshegyi József polgármester az előzetes elbeszélgetések alapján  javasolta Gulyás Erzsébet 

Andrea  képviselőt alpolgármesternek megválasztani titkos szavazással.  

 

Gulyás Erzsébet Andrea képviselő a nyílt üléshez hozzájárult. Bejelentette személyes 

érintettségét, a döntéshozatalban nem kívánt részt venni.  

 

Polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét a titkos szavazás lebonyolítására.  

 

Szipőcs Csaba az Ügyrendi Bizottság elnöke kiosztotta a szavazólapokat, a szavazás 

lebonyolításának idejére szüntet rendelt el.  /18.10/ 

 

Az ülés 18.15 órakor folytatódott.  

 

Szipőcs Csaba az Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás eredményét, mely 

alapján Gulyás Erzsébet Andrea képviselő 5 igen és 1 nem szavazatot kapott. 

 

Képviselőtestület a szavazás eredménye alapján minősített többséggel, 5 igen és 1 nem 

szavazattal  meghozta az alábbi:  

 

71/2010. /X. 12./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv. 34. §-a alapján titkos 

szavazással 

      Gulyás Erzsébet Andrea  képviselőt 

      alpolgármesternek  megválasztja.  

 

Hárshegyi József  polgármester  felkérte Gulyás Erzsébet Andrea alpolgármestert 

szíveskedjen felállni és az eskü szövegét mondja utána.  

Gulyás Erzsébet Andrea alpolgármester a képviselő-testület előtt letette az esküt. 
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/Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

Gulyás Erzsébet Andrea   alpolgármester megköszönte a bizalmat, elmondta, hogy  

meglepetésként érte a felkérés, mivel nem Ő kapta a képviselők közül a legtöbb szavazatot. 

Megbízatását tiszteletdíj nélkül kívánja ellátni, költségátalányra nem tart igényt, de felmerült 

költségeinek megtérítését kéri. Véleménye szerint a képviselő-testület minden tagjának a falu 

érdekeit kell szem előtt tartani, a különböző véleményeket egészséges vitákkal kell megoldani 

azért, hogy rászolgáljanak a falu bizalmára.  

Egyed Péter   képviselő megkérdezte jelent –e  valamilyen anyagi hátrányt az 

alpolgármesternek ha lemond tiszteletdíjáról, az előző alpolgármester tiszteletdíját meg kell –

e szüntetni.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta az előző alpolgármester tiszteletdíját nem kell 

megszüntetni, az a mandátumának lejártával automatikusan megszűnik.  Az alpolgármestert 

nem éri semmiféle hátrány tiszteletdíjáról történő lemondása miatt. Bármikor vissza lehet 

térni a tiszteletdíj megállapítására, ha úgy látja, hogy a kapott feladatokat díjazás ellenébe 

kívánja ellátni. A felmerült költségeket, mind az alpolgármester, mind a képviselők esetében 

meg kell téríteni.  

Hárshegyi József   polgármester az elhangzott nyilatkozat alapján ismertette az 

alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó határozati javaslatot, kérte a 

képviselő-testülettől azt fogadják el.   

Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

71/2010. /X. 12./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4.§. (3) 

bekezdése alapján az alpolgármester írásban benyújtott 

kérésére mellőzi a tiszteletdíj megállapítását.  

Képviselőtestület az alpolgármester  feladatai ellátása 

során felmerülő eseti költségeit megtéríti. 

 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 18. §. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a működésének részletes 

szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében határozza meg. az Ötv.  

módosításáról szóló 1994. évi LXIII. tv. 62. §. (5) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-

testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a Szervezeti 

és Működési Szabályzatukat. Ezért indokoltnak tartja, hogy a képviselő-testület már az 

alakuló ülésen adjon megbízást a feladat elvégzésére.  

Ismertette a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.  

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

72/2010. /X. 12./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata       

Képviselőtestülete a 13/2006./X.15./ rendelettel 
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elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát 6 

hónapon belül felülvizsgálja. Képviselőtestület 

megbízza a polgármestert a rendelet 

előkészítésére.  

 

Felelős:    Hárshegyi József  

                     polgármester 

 

Határidő: 2011. március 31.  

 

 

Hárshegyi József    polgármester elmondta, hogy két fontos és sürgős dolgot kellene a 

képviselő-testületnek mai ülésén megtárgyalni. Az egyik az óvoda felújításával kapcsolatos.  

Készült  az óvoda felújításra egy előzetes költségvetés, mely szerint közel 40 millió forintos 

beruházásra kerülne sor, ha a KEOP program keretében meghirdetett „Középületek komplex 

környezetbarát átalakítása” elnevezésű pályázatunka sikeres lenne. A pályázat 95 %-os 

támogatottságú. A Goodwil Cosulting Kft. - már több pályázatot készített az önkormányzat 

részére, éves szerződést kötöttünk velük pályázatírásra, ami november 12-vel lejár – vállalnák 

a pályázat elkészítését ha az önkormányzat megbízást ad számukra.  

Kéri a képviselőket mondják el véleményüket. 

 

Sztrik Emilné   óvodavezető elmondta, már régóta tervbe van az óvoda felújítása, de az eddig 

meghirdetett pályázatok 40-50 %-os támogatottságúak voltak, a fennmaradó önerőt az 

önkormányzat nem tudta biztosítani. A jelenlegi kiírás szerint 5 % saját erőt kell 

finanszírozni. A saját forrásnak fedeznie kell az elszámolható költségek és a támogatás 

különbözetét, valamint az el nem számolható költségeket is. Előírás, hogy az összes 

elszámolható költség legalább 20 %-át kommunikációs tevékenységre kell fordítani. 

Elszámolható költségként lehet figyelembe venni  a tervezési költséget is. Ez egy 

környezetvédelmi pályázat, melynek keretében ki lehet cserélni  a régi elavult 

csőrendszereket, villanyvezetékeket, korszerűsíteni lehet a fűtést, világítást, a nyílászárókat ki 

lehet cserélni, járólap cserét  meg lehet oldani. A tető építés nem lehetséges a pályázat 

keretein belül, ezért a vízszintes bővítést tervezték. Az iroda helyiségekből lehetne 

csoportszobát kialakítani, a kazánházból pedig irodákat. Ha növekedne a gyermeklétszám, 3 

csoportszoba állna rendelkezésre, addig amíg a jelenlegi létszámmal dolgoznak, 

fejlesztőszobát alakítanának ki. A rezsiköltségeket napkollektor elhelyezésével szeretnék 

csökkenteni. A támogatás utólagos finanszírozással történik, de lehet részszámlákat 

benyújtani. 

 

Wind József   elmondta, hogy a döntés előtt szeretné megismerni a pályázati kiírást, a 

műszaki tartalmat, milyen költségek várhatók, mi az amit az önkormányzatnak finanszíroznia 

kell. Jó konstrukciónak látszik, ki kell használni, de tisztába kell lenni a várható költségek 

nagyságával.   

 

Szipőcs Csaba   képviselő megkérdezte a pályázatíró cég  munkadíját a pályázat keretein 

belül el lehet – e számolni.  

Hárshegyi József   elmondta, a tervezési és pályázatírási díj elszámolható költség. 

Ferenczy Károly   szerint  a tervezett beruházás a következő évi költségvetést érinti. A 

pályázatot most írták ki, ezért ebben gyorsan kellene dönteni. Közzé kell tenni a pályázati 

kiírást az önkormányzat honlapján, így mindenki megnézheti, véleményt nyilváníthat. 



11 

 

Javasolta megnézni az ÁFA visszaigényléssel kapcsolatos pályázati előírást, vissza lehet –e 

igényelni az ÁFÁ-t, ha nem az növeli az önkormányzati rész összegét. 

Polgár László   képviselő szerint azt is meg kell vizsgálni a fordított ÁFA alkalmazható –e. 

Kiss János   megkérdezte milyen intézmények vehetik igénybe a pályázati támogatást. 

Hárshegyi József   elmondta, a pályázati kiírás alapján középületek környezetbarát 

átalakítására lehet pályázni. Egyetért az elhangzott véleményekkel, a következő ülésen 

visszatérnek a témára, addig is a honlapra felteszik a pályázati dokumentációt, akit érdekel, át 

tudja tanulmányozni.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a hivatalban történt csőtörés utáni javítási munkák 

befejeződtek, a kivitelező küldi a számlát, melynek összege 1.100.000,-Ft. A biztosító meg 

fogja téríteni ezt a költséget.  

Wind József   elmondta, hogy a szeptemberi költségvetési rendeletmódosításban már 

szerepelt egy biztosító általi kártérítési összeg, az mire vonatkozott.  

Hárshegyi József  elmondta, a belső javítási munkák már tavasszal elkészültek, annak a 

kifizetése, illetve megtérítése szerepel a rendeletmódosításban. Jelenlegi számla a külső 

javítások költségét tartalmazza.  

Polgár László   megkérdezte miből lesz kifizetve a számla.  

Hárshegyi József    elmondta, hogy a hitelkeret terhére lehet a számla összegét kiegyenlíteni, 

csak addig kell megelőlegezni, amíg a biztosító nem téríti vissza az önkormányzatnak.  

Kérte a képviselőket amennyiben egyetértenek a számla kiegyenlítésével, kézfeltartással 

jelezzék.  

Képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

73/2010. /X . 12./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az SZ-L Bau Kft. által 

elvégzett csőtörés utáni javítási munkákra 

vonatkozó 1.100.000,-Ft-os számlát kifizesse, a 

biztosító általi megtérítéséről intézkedjen.  

Felelős:     Hárshegyi József 

                  polgármester 

Határidő:  2010. november  30. 

 

Polgár László  képviselő annak ellenére, hogy az önkormányzatnak mindig anyagi gondjai 

vannak, javasolta a vörös iszap sújtotta területen élő károsultak részére a kormány által 

létrehozott  Magyar Kármentő Alap számlájára 100.000,-Ft támogatást utalni.  

Sztrik Emilné   elmondta, hogy  három kis teherautó adományt – élelmiszert, ruhákat, takarót 

-  gyűjtött össze a helyi Vöröskereszt a károsultak javára, melyet Devecserbe szállítottak. 

Megköszönte a lakosság segítségét, megmozdult a falu, mindenki segíteni akart a 

károsultakon.  
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Hárshegyi József  elmondta, hogy még lehet felajánlani, a kultúrotthonban gyűjtik az 

adományokat, befizetési csekket is kértek, lehet adakozni. A felajánlás mértékéről a 

képviselő-testületnek kell dönteni.  

Zentai János   szerint a lakosság telefonon keresztül is tudja támogatni a károsultakat.  

Wind József   megkérdezte milyen keretből lehet támogatást adni, hisz pénzügyi dologban 

csak úgy lehet felelősen dönteni, ha annak forrása megvan.  

Krunikkerné Török Andrea   elmondta, hogy a nem tervezett kiadásokat csak plusz 

bevételből – jelenleg a 3 millió forintos működésképtelen önkormányzatoknak adott 

támogatásból – lehet fedezni, a felhasznált összeg nagysága növeli a kiadásokat, ezzel a hitel 

összege nem csökken.  

Egyed Péter   képviselő egyetértett a  javaslattal, támogatja a 100.000,-Ft-os anyagi segítség 

utalását. Számításai szerint azzal, hogy főállású polgármester van, az idei költségek nem 

emelkednek a költségvetésben, mivel az alpolgármester elődjével ellentétben nem kért 

tiszteletdíjat és költségtérítést.  

Hárshegyi József   polgármester kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek 100.000,-Ft 

utalásával a Kármentő Alap felé, kézfeltartással jelezzék. 

Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

74/2010. /X. 12./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a vörös iszap sújtotta 

területen élő károsultak megsegítésére 100.000,-

Ft összegű támogatást biztosít a 2010. évi 

költségvetés terhére.  

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás 

összegének a Magyar Kármentő Alap 11794022-

22222222 számú számlájára történő utalásáról 

gondoskodjon.  

 

Felelős:      Takács Lászlóné 

                                                             körjegyző 

      Határidő:    2010.  október 31.  

 

Szipőcs Csaba   képviselő elmondta, hogy a faluban is van egy család, mely gyermeke 

betegsége miatt nehéz anyagi helyzetbe került, a gyógyítás költségei sok plusz kiadást 

jelentenek. Az iskolánál már próbáltak gyűjteni a család részére, tudomása szerint a Szociális 

Egészségügyi Bizottság is adott már segítséget, de ez a kezelés sajnos hosszabb folyamat lesz, 

több támogatást igényelne.  

Egyed Péter    képviselő elmondta, a bizottság már több alkalommal adott támogatást a 

családnak. 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy a polgármester saját hatáskörébe alkalmanként 

10.000,-Ft-ot, a bizottság 20.000,-Ft összegű támogatást adhat.  
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Hárshegyi József   elmondta a szülőkkel folyamatosan tartja a kapcsolatot, már Ő is adott 

támogatást. 

Bús László   helyi lakos elmondta, most hallja először, hogy gyűjtés van, véleménye szerint a 

helyi Vöröskereszt segíthetne abban, hogy minél többen tudjanak erről.  

Polgár László    szerint meg kell mondani a családnak, hogy nyissanak számlát az 

adományok fogadására, így közvetlenül hozzájuk kerül a pénz.  

Zentai János    kérte, amennyiben megtörténik a számla nyitás a civil szervezetekkel 

közöljék.  

Soós Gyula   elmondta a Nagycsaládos Egyesület már három hete gyűjt a család részére, Ők 

már tudtak erről a problémáról és szívesen segítenek.  

Wind József   képviselő kérte, hogy a következő képviselő-testületi ülésen tűzzék napirendre 

a szeptemberi ülésen elfogadott 2010. évi költségvetési rendelet módosítás ismételt 

megtárgyalását. Kérését azzal indokolja, átnézte a  módosítást mely szerint a bevételek és 

kiadások az előirányzathoz képest 18.466 eFt-tal, melyből személyi juttatásra kifizettek 12 

millió forintot, dologi kiadásra 11,5 millió forintot. A plusz bevétel miért nem a hitel 

csökkentésére lett felhasználva. Tisztán szeretné látni a dolgokat, a konkrét felhasználást, 

azok megalapozottságát.  

Krunikkerné Török Andrea   részletesen ismertette a  költségvetési rendelet módosítását. 

Az általa kifogásolt plusz bevételt konkrét feladatra adták, melyet célzottan  kellett kifizetni, 

ezért ezt hitel csökkentésére nem lehetett felhasználni.   

Wind József    megkérdezte  az iskolánál a 3 millió forintos plusz bevétel milyen pályázat 

volt.  

Szipőcs Csaba   elmondta, ez egy UNIÓ-s pályázat volt, melyet pedagógus továbbképzésre, 

valamint eszközfejlesztésre lehetett felhasználni, ez is célzott támogatás volt, tehát mind a 

bevételi, mind a kiadási oldalon szerepel.  

Wind József   képviselő  elmondta még egy napirendi pontot szeretne újra tárgyalni, ez a 

Mester-tagi dűlőben kialakításra kerülő lakótelkek megvásárlásával kapcsolatos. Úgy tudja 

van egy Vízügyi szakhatósági hozzájárulás, megkérdezte mikor adta ezt ki a szakhatóság. 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy a rendezési terv módosításakor – 2006-ban – 

került sor a szakhatósági vélemény bekérésére. Az említett területen történő telekkialakításhoz 

a Vízügyi szakhatóság hozzájárult. A rendezési terv módosítása során a tervezőkkel közölték, 

hol szeretne az önkormányzat telkeket kialakítani, de sajnos a Balaton törvény előírásai 

alapján csak ez a rész maradt. A tulajdonosokkal meg tudtunk egyezni, ezért vásárlásra kerül 

sor, nem kisajátításra.  

Wind József   szerint körültekintően kell eljárni a telekkialakítás, illetve az értékesítés során. 

Amennyiben károkozás történik, a Vis major keretből csak akkor lehet igényelni 

helyreállításra, ha az önkormányzat levédi magát, a szabályok szerint jár el, figyelembe veszi 

az árvízi kockázatot, ennek megfelelően kell dönteni. Véleménye szerint új szakhatósági 

hozzájárulást kell kérni, szigorodtak a szabályok. Az ott építkező fiatalok hitelt fognak 

felvenni, fokozott kockázatot vállalnak az építkezéssel.  

Polgár László   képviselő elmondta a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz fordult, 

állásfoglalásukat kérte a telek kialakítással kapcsolatban.  

Wind József   megkérdezte az önkormányzat megteheti –e, hogy az adásvételi szerződésben 

hívja fel a vásárlók figyelmét arra, hogy hogyan építkezhetnek, és ebbe rögzíti, hogy kár 

esetén nem fizet. Árvízvédelmi tervet kell készíteni, /az önkormányzatnak kötelező feladata a 
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víz- és árvíz védelem/ alaposan meg kell vizsgálni, hogy ezek a területek beépíthetőek –e, 

döntésüket meg tudják –e védeni. 

Ferenczy Károly   elmondta itt volt azon  a testületi ülésen amikor a lakótelkek megvásárlása 

ügyében döntöttek. Szerinte van egy érvényes testületi döntés, amely úgy változtatható meg, 

ha újra napirendre tűzik, és másképp döntenek. Ezt napirendre kell tűzetni, a testületnek el 

kell fogadni. Be kell tartani az SZMSZ-ben foglalt szabályokat.  

Wind József   elmondta tisztába van ezzel, éppen ezért hozta az előterjesztését, melyben kéri 

a napirendre történő ismételt felvételét.  Nem ezen a testületi ülésen kívánta megtárgyalni.  

Polgár László  elmondta, a  polgármester ismertette gazdasági programját, nem szerepelt 

benne a folyómeder kitisztítása. Javasolta ezt is felvenni a célok közé, a tisztításhoz igénybe 

kell venni vízügyi szakemberek segítségét is.  

Varga János   helyi lakos gratulált a képviselőknek. Elmondta, új testületi munka kezdődik, 

de reméli az új testület megóvja az eddigi szellemi értékeket. Sok sikert kívánt a további 

munkájukhoz.  

Wind József felvetésére reagálva elmondta, a költségvetési rendelet módosításokat mindig 

kellő alapossággal áttanulmányozták, annak megfelelően döntöttek. A falugyűlésen az egyik 

polgármester jelölt kevésnek találta a hivatal fogadóidejét. Több évig képviselő volt, soha 

nem okozott problémát, ha valamivel nem voltak tisztába bementek a hivatalban, a kellő 

segítséget mindig megkapták, az ott dolgozók szakértelmét, becsületességét nem lehet 

megkérdőjelezni. Véleménye szerint ez a lehetőség a jelenlegi képviselőknek is adott, ha 

valami nem egyértelmű számukra, kérjenek segítséget. A lakótelkek céljára kijelölt terület 

megvásárlásáról a vízügyi szakhatóság állásfoglalása alapján döntöttek. Nem kellene az eddig 

befektetett pénzt elveszni hagyni. Azzal egyetért, hogy ki kell tisztítani a folyómedret, a  

kimert földből gátat kell építeni, ezzel megvédeni a már megépült házakat.  

Hárshegyi József   polgármester mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők 

részvételét, az ülést 19.30 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

 

 Hárshegyi József      Takács Lászlóné 

     polgármester                     körjegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

  

 Gulyás Erzsébet Andrea     Egyed Péter 

     alpolgármester         képviselő  

  

 

 

 

 

 

 

   


